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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Nr ZT03

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) 459309 (220) 2016 07 19
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Aromatol

(531) 05.05.23, 05.11.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego do celów medycznych, 
preparaty ziołowe.

(210) 460604 (220) 2016 08 23
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) Pulgran

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 44 usługi doradcze 
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 473784 (220) 2017 07 06
(731) KAWA URSZULA, Warszawa
(540) Retro Audio

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w szczególno-
ści za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz 
sieci Internet sprzętu muzycznego, urządzeń do rejestracji 
i odtwarzania dźwięku oraz części zamiennych) do tych urzą-
dzeń, 37 naprawa i konserwacja sprzętu muzycznego oraz 
urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku.

(210) 474701 (220) 2017 07 27
(731) FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świnoujście
(540) Restauracja Ukraińska

(531) 05.13.25, 05.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji i stałych punktów 
gastronomicznych.

(210) 476027 (220) 2017 09 01
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cs CS Group

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Dyskietki, karty SIM, graficzne, dźwiękowe, 
telefoniczne, USB, kredytowe, kasety video, płyty CD-ROM, 
płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z na-
granym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, kompu-
tery i sprzęt przetwarzający dane, programy do maszyn 
cyfrowych, publikacje elektroniczne, oprogramowanie dla 
komputerów, 16 papier, arkusze papieru, taśmy papiero-
we, bloki papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papierowe, 
teczki, worki, szyldy papierowe, maty papierowe, kokardy 
papierowe, plakaty z papieru, klamry do papieru, rolki pa-
pieru toaletowego, papier na czasopisma, papier do etykie-
towania, papier do zawijania, papier filtracyjny, papierowe 
materiały biurowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby 
artystyczne, papier do drukarek, druki, w szczególności 
dzienniki, poradniki, publikacje, broszury, czasopisma, in-
formatory, kalendarze, katalogi, skrypty, książki, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, materiały promocyjne, ma-
teriały do korespondencji, 35 reklama, usługi reklamowe, 
usługi public relations, reklama za pośrednictwem sieci 



Nr  ZT03/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 5

komputerowej, marketing, usługi agencji marketingowych, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ad-
ministrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, publikowanie tekstów sponso-
rowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii pu-
blicznej, organizowanie giełd i targów, organizowanie gier, 
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakte-
rze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, ra-
diowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników 
informacji, informacja o wyżej wymienionych usługach, 
promocja sprzedaży, usługi informacyjne dla konsumen-
tów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie 
bazami danych, tworzenie i kompilacja komputerowych 
baz danych, udostępnienie i zarządzanie bazami danych, 
publikowanie tekstów reklamowych, 38 agencje informa-
cyjne, usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych, 
rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udo-
stępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej, nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomo-
cy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, przesyłanie 
informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach 
video, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informa-
cji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania  
i/lub odbioru informacji, udostępnianie internetowego fo-
rum dyskusyjnego, udostępnianie komputerowych baz da-
nych, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Inter-
necie, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wy-
staw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wyda-
wanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizo-
wanie konkursów, prowadzenie blogów, dzienników inter-
netowych, udostępnianie publikacji on-line, periodyków, 
tekstów, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, 
w tym zdjęć reklamowych, działalność sportowa i kultu-
ralna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, 
kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, 
tanecznych, kulturalnych, organizowanie zawodów spor-
towych, informacja o powyższych usługach, 42 badania 
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowa-
nie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa 
analiza i badanie towarów oraz usług, odtwarzanie baz 
danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych 
baz danych, elektroniczny serwis informacji typu on-line 
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, two-
rzenie programów komputerowych, usługi komputerowe 
w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 
usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie 
serwisów internetowych i multimedialnych, administrowa-
nie serwisami internetowymi, usługi w zakresie tworzenia 
prezentami internetowych i multimedialnych, informacja 
o powyższych usługach.

(210) 476724 (220) 2017 09 20
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE

(540) Przysnacki CHIPSY W KOTLE PRAŻONE przechrupkie!

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 07.01.09, 11.03.18, 01.15.11, 
08.07.08

(510), (511) 29 wytłoczone i granulowane lub w inny spo-
sób wytworzone lub przetworzone produkty warzywne 
i ziemniaczane, pieczone, suszone, solone, przyprawiane, 
powlekane i przetworzone orzechy, orzechy nerkowca, orze-
chy pistacjowe, migdały, orzechy ziemne, orzechy kokosowe 
(wiórki), owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowa-
ne, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, wyroby 
imbirowe będące suszonymi owocami, masło orzechowe, 
30 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób wytworzo-
ne lub przetworzone tapioka, maniok, ryż, kukurydza, psze-
nica lub inne produkty zbożowe, wyroby imbirowe będące 
wyrobami cukierniczymi i galaretkami owocowymi, przypra-
wione ciastka i precle.

(210) 476728 (220) 2017 09 20
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE
(540) Przysnacki CHIPSY W KOTLE PRAŻONE przechrupkie! 

BEZ DODATKU GLUTAMINIANU SODU

(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.09, 26.13.25, 11.03.18, 01.15.11, 
08.07.08, 26.11.01, 08.07.99

(510), (511) 29 wytłoczone i granulowane lub w inny spo-
sób wytworzone lub przetworzone produkty warzywne 
i ziemniaczane, pieczone, suszone, solone, przyprawiane, 
powlekane i przetworzone orzechy, orzechy nerkowce, orze-
chy pistacjowe, migdały, orzechy ziemne, orzechy kokosowe 
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(wiórki), owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowa-
ne, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, wyroby 
imbirowe będące suszonymi owocami, masło orzechowe, 
30 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób wytworzo-
ne lub przetworzone tapioka, maniok, ryż, kukurydza, psze-
nica lub inne produkty zbożowe, wyroby imbirowe będące 
wyrobami cukierniczymi i galaretkami owocowymi, przypra-
wione ciastka i precle.

(210) 476793 (220) 2017 09 22
(731) Dirk Johannes Willecke, Bergheim, DE
(540) reha team

(531) 27.05.01, 02.09.08, 02.09.04, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia i instrumenty podnoszące dla osób 
niepełnosprawnych i chorych, 9 naświetlane klisze, slajdy, ta-
śmy wideo, kasety magnetofonowe, termometry medyczne, 
10 artykuły ortopedyczne, w szczególności bandaże orto-
pedyczne włącznie ze suspensoriami, wyroby gorseciar-
skie, wyroby pończosznicze, obuwie, meble o szczególnym 
przeznaczeniu do celów medycznych, artykuły higieniczne 
z gumy do celów medycznych, aparaty słuchowe do celów 
medycznych, urządzenia medyczne do inhalacji, urządzenia 
medyczne do pomiaru i kontroli stanu organizmu, wkładki 
do łóżka dla chorych do celów medycznych, elektryczne po-
duszki grzejne do celów medycznych oraz elektryczne koce 
grzejne do celów medycznych, urządzenia medyczne do fi-
zjoterapii, 12 pojazdy dla osób chorych, mianowicie wózki 
inwalidzkie, 16 materiały do nauczania i do nauki w formie 
wyrobów drukarskich, 37 naprawa lub renowacja urządzeń 
zdrowotno-technicznych i urządzeń do celów medycznych 
i ortopedycznych, 39 transport osób chorych, 42 badania na-
ukowe i rozwój w zakresie opieki nad osobami upośledzony-
mi (całkowicie i częściowo niepełnosprawnymi/upośledzo-
nymi),, 44 doradztwo medyczno-ortopedyczne w zakresie 
właściwych środków pomocniczych dla osób dotkniętych 
chorobą i upośledzeniem.

(210) 476849 (220) 2017 11 13
(731) BISEK KAROLINA BISEK-FINANSE KANCELARIA 

KSIĘGOWO PODATKOWA, Wrocław
(540) FITBACK FOOD & FAMILY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.03, 11.01.04, 05.03.14, 11.03.09, 
11.03.23

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack - bary), kafeterie 
(bufety), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracja samoobsługowa, 
usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracji washoku, 
usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania..

(210) 476871 (220) 2017 09 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 

(531) 29.01.13, 11.03.20, 01.15.11, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej kla-
sie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty 
lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, 
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, pro-
dukty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty wete-
rynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczni-
czych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, 
napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 
10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne 
plastry, okłady.

(210) 476944 (220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE Andrographis paniculata i inne  

WIT. A C D E

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.01, 26.01.01, 26.01.16, 24.15.03
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
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preparaty do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej kla-
sie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty 
lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, 
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, pro-
dukty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty wete-
rynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczni-
czych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, 
napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 
10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne 
plastry, okłady.

(210) 477014 (220) 2017 09 28
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) 

(531) 29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.09
(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) 477510 (220) 2017 10 10
(731) FUNDACJA PO STRONIE PACJENTA, Białystok
(540) THE GRAFFITI WALL

(531) 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 35 udostępnianie w trybie on-line interakcyj-
nych tablic ogłoszeniowych w celu zgłaszania, promowania, 
sprzedaży i odsprzedaży towarów za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem Inter-
netu, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, reklama towarów i usług, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi gromadzenia 
informacji i prowadzenia spisu firm oraz danych o firmach, 

aktualizowanie i gromadzenie danych w komputerowych 
bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi 
graficzne do celów reklamowych, wyszukiwanie informacji 
o plikach dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie baz danych 
za pośrednictwem łączy telefonicznych i internetowych, 
42 obsługa baz danych dostępnych przez Internet, sortowa-
nie danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymy-
wanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów 
marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie 
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez 
Internet, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, admi-
nistrowanie stronami sieciowymi, administrowanie pocztą 
elektroniczną, dodawanie odnośników (linków), dostarcza-
nie informacji w różnorodnych dziedzinach dotyczących sie-
ci komputerowych oraz globalnych sieci komunikacyjnych.

(210) 477636 (220) 2017 10 12
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 06.19.17
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, arty-
kuły biurowe z wyjątkiem mebli, czasopisma -periodyki, al-
bumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje drukowane, 
biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem apara-
tów, notatniki -notesy, ołówki, pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregato-
ry na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do ksią-
żek, zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów -szko-
lenie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edu-
kacyjnych i naukowych.

(210) 477716 (220) 2017 10 16
(731) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Immunox
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności 
do celów leczniczych, homogenizowana żywność przy-
stosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność 
przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowa-



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT03/2018

ne przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślin-
ne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów far-
maceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żu-
cia do celów medycznych, herbata lecznicza, herbata dla 
astmatyków, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna 
do celów medycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspie-
rające do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki 
wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa 
przeciw zaparciom, nalewki do celów medycznych, napary 
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka 
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastyl-
ki do ssania do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, 
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne 
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, 
preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub 
medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, pre-
paraty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi 
dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceu-
tycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacają-
ce organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do ce-
lów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, 
preparaty do odchudzania, produkty uboczne z procesu 
obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, słodycze do celów leczniczych, cukierki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycz-
nych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, 
żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku 
medycznego, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
przeznaczone do uzupełniania normalnej diety lub przy-
noszenia korzyści dla zdrowia, suplementy diety do celów 
leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suple-
menty mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, su-
plementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suple-
menty diety zawierające propolis, suplementy diety zawie-
rające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów 
farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceu-
tycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki 
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciw-
robacze, środki przeczyszczające, środki trawienne do ce-
lów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, 
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki 
przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, ta-
bletki zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, witaminy, 
tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do pa-

lenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów 
medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do ce-
lów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów 
medycznych, przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu 
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki 
do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, 
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, ma-
ści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń 
słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom 
do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-
-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne 
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do ce-
lów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, he-
matogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(210) 477740 (220) 2017 10 16
(731) T.K.MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) EkoRedux
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarzą-
dzania energią, 42 projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do zarządzania energią.

(210) 477866 (220) 2017 10 19
(731) SZENDZIELORZ EWELINA TRICHOCARE, Rybnik
(540) tricho care Ewelina Szendzielorz

(531) 02.09.12, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne, 
prowadzenie warsztatów (szkolenia), nauczanie i szkolenia, 
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, organizacja 
szkoleń, 42 badania naukowe, badania medyczne, badania 
laboratoryjne, publikowanie informacji naukowych, usługi 
naukowe i technologiczne, badania i rozwój w zakresie na-
uki, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji 
włosów, 44 zabiegi kosmetyczne dla włosów, higiena i pie-
lęgnacja urody, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie nauki 
o włosach i skórze głowy.

(210) 477880 (220) 2017 10 18
(731) STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów
(540) 
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(531) 02.03.16, 02.03.23, 09.03.05
(510), (511) 3 pumeksy, 4 świece, świeczki zapachowe, 
świece ozdobne, świece podgrzewające, zapachowe świe-
ce podgrzewające, podgrzewacze, kostki do rozpalania 
w grillu i kominku, zapalacze do grilla, 6 folie metalowe 
do zawijania i pakowania, wyroby z folii metalowych, w tym 
pojemniki, formy, torby, rękawy foliowe, folie żaroodporne, 
folie aluminiowe do zawijania i pakowania, folie aluminio-
we do pakowania produktów spożywczych, grillowania, 
pieczenia, aluminiowe tacki do grilla, trzonki metalowe 
do szczotek i mopów, 8 łyżki z tworzyw sztucznych, łyżecz-
ki z tworzyw sztucznych, widelce z tworzyw sztucznych, 
noże z tworzyw sztucznych, 16 folie z tworzyw sztucznych 
do pakowania, papier do pakowania, papier i rękawy do pie-
czenia, torby do pakowania (koperty, woreczki) z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, worki na śmieci z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, torebki do pakowania (koperty, woreczki) 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, ręczniki papierowe, fil-
try do kawy, serwetki papierowe, obrusy papierowe, toreb-
ki na mrożonki, torebki śniadaniowe, papiery śniadaniowe, 
20 trzonki niemetalowe do szczotek i mopów, 21 słomki 
do napojów, foremki do lodu, rękawice do prac domowych, 
rękawice ogrodnicze, ścierki i ściereczki z mikrofibry, włók-
nin, dzianin i tkanin, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki 
do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, ściereczki do wy-
cierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem 
do czyszczenia, gąbki do celów domowych, gąbki toale-
towe, zmywaki, druciaki, czyściki do naczyń, mopy, mopy 
z mikrofibry, wiadra na śmieci, wiadra do użytku w go-
spodarstwie domowym, kubły na śmieci, kosze na śmieci, 
szczotki, zmywaki ścierne do celów kuchennych, materiały 
do polerowania, papierowe tace i tacki gastronomiczne, 
talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, misecz-
ki z tworzyw sztucznych jako pojemniki dla gospodarstwa 
domowego, kubki papierowe, kubki z tworzyw sztucznych, 
kufle do piwa z tworzyw sztucznych, szklaneczki z tworzyw 
sztucznych, filiżanki z tworzyw sztucznych, kieliszki z two-
rzyw sztucznych, wykałaczki, klamerki do mocowania bieli-
zny na sznurze.

(210) 477900 (220) 2017 10 19
(731) SZCZEKOCKI ARKADIUSZ PEMAW GROUP 2, Zabrze
(540) Lume di Luna

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 sprzedaż odzieży damskiej.

(210) 477956 (220) 2017 10 20
(731) TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) COLLINE PHARMA

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty i artykuły higieniczne, 
preparaty dermatologiczne.

(210) 477957 (220) 2017 10 20
(731) GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Mianowice
(540) CALABRINI
(510), (511) 20 meble.

(210) 477958 (220) 2017 10 20
(731) GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Mianowice
(540) TENUS
(510), (511) 20 meble.

(210) 477959 (220) 2017 10 20
(731) GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Mianowice
(540) ADEN
(510), (511) 20 meble.

(210) 477960 (220) 2017 10 20
(731) GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Mianowice
(540) LIDO
(510), (511) 20 meble.

(210) 477965 (220) 2017 10 20
(731) GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Mianowice
(540) DOMINO
(510), (511) 20 meble.

(210) 477966 (220) 2017 10 20
(731) GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Mianowice
(540) INES
(510), (511) 20 meble.

(210) 477967 (220) 2017 10 20
(731) GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Mianowice
(540) KRYS
(510), (511) 20 meble.

(210) 477968 (220) 2017 10 20
(731) GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Mianowice
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(540) POKUSA
(510), (511) 20 meble.

(210) 477999 (220) 2017 11 09
(731) WILAMOWSKI BŁAŻEJ, Katowice
(540) FOODIES YOUR FIT FOOD

(531) 03.07.03, 16.03.13, 09.07.05, 27.05.01, 09.03.13
(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 
(samgyetang), drób, drób gotowany, drób nieżywy, filety 
z piersi kurczaka, głęboko mrożony drób, głęboko mrożo-
ny kurczak, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowa-
ne składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe 
posiłki z drobiu (drób jako główny składnik), gotowe posiłki 
z mięsa (mięso jako główmy składnik), gotowe posiłki zawie-
rające (głównie) kurczaka, indyk, kawałki kurczaka, kawałki 
kurczaka do kanapek, konserwa z przyrządzonego mięsa 
w słoiku, konserwy drobiowe, konserwy mięsne, konserwy 
z wołowiny, kurczak, kurczak gotowany, kurczak grillowany, 
kurczak liofilizowany, liofilizowane mięso, mielonki (konser-
wy), mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso 
i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso 
mrożone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso 
w puszce (konserwy), mięso z indyka, mus z kurczaka, pacz-
kowane mięso, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pa-
sty spożywcze wytworzone z mięsa, peklowana wołowina 
w puszce, potrawy mięsne gotowane, produkty z indyka, 
przekąski na bazie mięsa, przetworzenie produkty mięsne, 
przyrządzone mięso konserwowe w puszce, sałatki poda-
wane na przystawkę, sałatki drobiowe, sałatka z kurczaka, 
sałatka Cezar, suszone mięso, suszona wołowina w paskach, 
świeży drób, batoniki na bazie owoców i orzechów, balony 
na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, 
ekstrakty z pomidorów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, konserwy, marynaty, chipsy bana-
nowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy z jarmu-
żu, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, zupy w puszkach, 
30 batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki z polewą czeko-
ladową, słodycze bez cukru, słodycze, batoniki energetycz-
ne na bazie zbóż, baloniki muesli, batoniki musli, batoniki 
owsiane, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające 
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców, batony 
na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, bato-
ny zbożowe, gotowe przekąski na bazie zbóż, preparaty 

zbożowe pokryte cukrem i miodem, przekąski wytwarzane 
z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 32 bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, lemoniada, napój imbirowy, napo-
je bezalkoholowe o smaku owocowym, koktajle (bezalko-
holowe napoje owocowe), koncentraty soków owocowych, 
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie owoców, na-
poje na bazie kokosu, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje półmrożone, napoje składające się z mieszanki so-
ków owocowych i warzywnych, napoje typu smoothie 
zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje z so-
kiem ananasowym: napoje zawierające gównie soki owo-
cowe, pomidory (sok), sok pomidorowy (napój), sok z man-
go, sok z granatów, soki warzywne, warzywne napoje typu 
smoothie, 40 konserwowanie napojów i żywności, konser-
wowanie 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 pro-
duktów żywnościowych, wędzenie żywności.

(210) 478013 (220) 2017 10 20
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) La Bonita

(531) 26.02.08, 27.05.01
(510), (511) 11 szybkowary elektryczne, czajniki elektryczne, 
21 garnki, patelnie, zestawy garnków.

(210) 478090 (220) 2017 10 23
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) La Bonita

(531) 26.02.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 szybkowary elektryczne, czajniki elektryczne, 
21 garnki, patelnie, zestawy garnków.

(210) 478091 (220) 2017 10 23
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) La Bonita

(531) 26.02.08, 26.02.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 szybkowary elektryczne, czajniki elektryczne, 
21 garnki, patelnie, zestawy garnków.

(210) 478143 (220) 2017 10 24
(731) INSTALBUD-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) INSTALBUD-RZESZÓW
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, beton syntetyczny, 
beton ogniotrwały, podłogi betonowe, słupy betonowe, 
sklepienia betonowe, belki betonowe, pomniki betonowe, 
pokrycia betonowe, bloczki betonowe, panele betonowe, 
ściany betonowe, płyty betonowe, pojemniki betonowe, be-
tonowe przewody, beton do odlewania, beton na pomniki, 
figurki z betonu, popiersia z betonu, statuy z betonu, figury 
z betonu, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe be-
tonowe, betonowe elementy budowlane, zaprawa betono-
wa wyważana, masa betonowa prefabrykowana, betonowe 
ściany oporowe, betonowe elementy brukowe, betonowe 
materiały budowlane, beton gotowy do użycia, tablice wy-
konane z betonu, budowlane elementy z betonu, tabliczki 
nagrobne z betonu, szalunki niemetalowe do betonu, goto-
we betonowe elementy budowlane, betonowe poidła dla 
ptaków, wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany be-
ton wylewany na miejscu, beton samopoziomujący do użyt-
ku w budownictwie, budowlane materiały betonowe umac-
niane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, beton 
przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądo-
wej, rzeźby z betonu, pachołki betonowe, betonowe rury, 
betonowe rzeźby, niemetalowe formy do betonu, drogowe 
bariery ochronne z betonu, betonowe płyty do nawierzchni 
drogowych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betono-
we], kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betono-
we], ściany betonowe do celów budowlanych, wyroby deko-
racyjne z odlewów betonowych, okienne skrzynki na kwiaty 
wykonane z betonu, tablice nagrobne z kamienia, betonu 
lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, bloki 
wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, słupy betonowe 
do użytku jako materiały budowlane, bloki wykonane z be-
tonu do ochrony brzegów rzeki, statuetki i dzieła sztuki wy-
konane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, za-
warte w tej klasie, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, 
nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru, elementy kon-
strukcyjne ze wzmacnianej zaprawy cementowej, 35 zbiera-
nie w jednym miejscu z korzyścią dla innych różnorodnych 
towarów umożliwiające klientom oglądanie tych towarów 
w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie i/lub w hur-
towni, również przez Internet lub sprzedaż wysyłkową, dla 
towarów: towary branży budowlanej, beton i wyroby z beto-
nu, części do wymienionych towarów, usługi handlu deta-
licznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi rekla-
mowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, badania rynku 
i badania marketingowe, badania rynku do celów reklamo-
wych, organizowanie aukcji internetowych, usługi reklamo-

we za pośrednictwem Internetu, doradztwo i informacje 
na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen 
w serwisach internetowych w związku z zakupami dokony-
wanymi przez Internet, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi marketin-
gowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie administrowa-
nia działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi han-
dlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają pro-
dukty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem 
Internetu, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, reklama i promocja sprzeda-
ży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych 
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizo-
wanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wy-
staw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitar-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami 
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami wodociągowymi, 36 usługi do-
radztwa związane z finansowaniem robót budowlanych 
oraz projektów z zakresu infrastruktury, zarządzanie nieru-
chomościami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 
wycena i zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie fun-
duszy kapitałowych, inwestowanie kapitału w nieruchomo-
ści, 37 usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, 
usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w za-
kresie stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyj-
ne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usuwanie gruzu z budyn-
ków [usługi budowlane], usługi montażowe rusztowań 
budowlanych, usługi budowlane w zakresie budowania 
na potrzeby przemysłu, budowa mostów, budowa mostów 
na zamówienie, budowa fundamentów mostów, wzmacnia-
nie mostów zaczynem cementowym, zakładanie mosto-
wych złącz kompensacyjnych, wyburzanie mostów, betono-
wanie, renowacja betonu, uszczelnianie betonu, 
pompowanie betonu, naprawy betonu, sprężanie betonu, 
wyrównywanie betonu, polerowanie betonu, wynajem be-
toniarek, usługi poziomowania betonu, usługi spulchniania 
betonu, naprawy elementów betonowych, wynajem ma-
szyn do pompowania betonu, budowa konstrukcji inżynierii 
wodno - lądowej poprzez formowanie betonu, budowa kon-
strukcji inżynierii wodno - lądowej poprzez kładzenie beto-
nu, budowa konstrukcji inżynierii wodno - lądowej poprzez 
wylewanie betonu, powlekanie betonu, kruszenie betonu, 
doradztwo w zakresie inżynierii wodno - lądowej [usługi bu-
dowlane], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usłu-
gi doradztwa budowlanego, usługi doradcze związane z pu-
blicznymi robotami budowlanymi, instalowanie urządzeń 
sanitarnych, instalacja urządzeń sanitarnych, naprawa insta-
lacji sanitarnych, naprawa systemów kanalizacji, usługi czysz-
czenia kanalizacji, renowacja rur kanalizacyjnych, konserwa-
cja rur kanalizacyjnych, serwisowanie rur kanalizacyjnych, 
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czyszczenie rur kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wod-
no - kanalizacyjnej, odnawianie instalacji wodno - kanaliza-
cyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, 
instalacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych, mon-
taż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, 
instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno - kanaliza-
cyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji 
wodno - kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie ścieków, porady dotyczące zapobiegania bloko-
waniu się rur wodno - kanalizacyjnych, czyszczenie układów 
wodociągów, czyszczenie instalacji wodociągowych, instala-
cja przewodów wodociągowych, instalacja gazociągów 
i wodociągów, instalacja urządzeń wodociągowo - kanaliza-
cyjnych, instalacja systemów wodociągowo - kanalizacyj-
nych, podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodocią-
gów, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, usługi doradcze w zakresie instalacji sys-
temów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie konser-
wacji instalacji wodociągowych, usługi doradcze w zakresie 
naprawy instalacji wodociągowych, budownictwo wodno - 
lądowe, wiercenie studni wodnych, usługi budownictwa 
wodno - lądowego: instalowanie systemów rurociągów 
do przesyłania pary wodnej, podziemne prace konstrukcyj-
ne w zakresie rur wodnych, budowa konstrukcji inżynierii 
wodno - lądowej poprzez wylewanie betonu, budowa kon-
strukcji inżynierii wodno - lądowej poprzez kładzenie beto-
nu, usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby in-
żynierii wodno - lądowe, budowa hal sportowych, prace 
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, prace budow-
lane w zakresie konstrukcji stalowych, montaż [instalacja] 
konstrukcji budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
budowa konstrukcji stalowych na budynki, wznoszenie bu-
dynków i innych konstrukcji, wznoszenie prefabrykowanych 
budynków i konstrukcji, udzielanie informacji związanych 
z konstrukcją budynków, instalacja materiałów izolacyjnych 
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, 42 doradztwo 
techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo w zakre-
sie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi do-
radztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, 
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, 
usługi projektowania technicznego związane z urządzenia-
mi i instalacjami sanitarnymi, projektowanie i planowanie 
techniczne systemów kanalizacyjnych, inżynieria wodno - lą-
dowa, projektowanie hal wystawowych, doradztwo w zakre-
sie projektowania konstrukcyjnego, usługi inżynieryjne w za-
kresie projektowania konstrukcji, badania w zakresie 
konstrukcji budynków lub urbanistyki.

(210) 478157 (220) 2017 10 24
(731) ZEMBRZUSKA JULIA, Warszawa
(540) STUDIO METRY

(531) 26.04.01, 28.19.99, 27.05.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, 42 architektura, projektowanie wnętrz budynków, pro-
jektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, usługi projektowania 

wnętrz budynków, profesjonalne doradztwo dotyczące pro-
jektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania dotyczą-
ce wnętrz sklepów.

(210) 478171 (220) 2017 10 25
(731) GIEŁDZIŃSKI ANTONI GIEŁDZIŃSKI A.MET, Kowal
(540) GIEŁDZIŃSKI AMET

(531) 27.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okucia budowlane, wkładki do zamków paten-
towych, kłódki, zasuwki, zapornice, zamki drzwiowe.

(210) 478274 (220) 2017 10 26
(731) KONDRATOWICZ IRENEUSZ SMACZKI MASZKI, 

Baranowo
(540) Smaczki Maszki
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych 
restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, 
wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny 
stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, kon-
strukcji przenośnych, wynajem instalacji wykorzystywanych 
podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, 
seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, usługi 
agencji zakwaterowań - hotele, pensjonaty, usługi domów 
turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, 
rezerwacje zakwaterowania tymczasowego.

(210) 478282 (220) 2017 10 26
(731) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, po-
moc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie 
ciała, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, salony 
piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 478297 (220) 2017 10 27
(731) KOWALCZYK-STUCZEŃ PATRYCJA PK CONSULTING, 

Dziewki
(540) Gierkrówka
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z podawa-
niem potraw w restauracjach, barach, snack-barach, usługi 
restauracyjne, usługi barów przekąskowych, usługi restau-
racyjne przygotowujące żywność na wynos, usługi katerin-
gowe - dostarczanie żywności, dostarczanie żywności na za-
mówienie, przygotowywanie żywności, przygotowywanie 
i sprzedaż żywności na wynos.

(210) 478335 (220) 2017 10 27
(731) J.T.C. SPÓŁKA AKCYJNA, Będzin
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(540) jtc

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 instalacje odsysające pył do czyszczenia, me-
chanizmy sterownicze do maszyn i silników, sterowniki hy-
drauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne 
do silników i maszyn, filtry [części maszyn lub silników], in-
stalacje kondensacyjne, maszyny elektromechaniczne dla 
przemysłu chemicznego, maszyny górnicze, zawory [części 
maszyn lub silników], zawory ciśnieniowe [części maszyn], 
zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze 
[części maszyn], 9 przyrządy elektryczne, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, sterujące, szafy, pulpity, tablice 
rozdzielcze i sterujące, instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, układy automatyki 
przemysłowej, 11 instalacje do filtrowania powietrza, insta-
lacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje 
klimatyzacyjne, wentylatory [części instalacji klimatyzacyj-
nych], armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wod-
nych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych 
lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, ar-
matura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazo-
wych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń 
gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urzą-
dzeń wodnych, automatyczne instalacje do transportu po-
piołu, instalacje do odsalania, instalacje do oczyszczania 
ścieków, instalacje do uzdatniania wody, kotły parowe, inne 
niż części maszyn, latarnie oświetleniowe, oprawki do lamp 
elektrycznych, pochodnie gazowe do użytku w rafineriach 
naftowych, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania pa-
rowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, 37 usługi 
instalacyjne i naprawcze w zakresie sprzętu automatycznego, 
elektronicznego, elektrycznego i informatycznego, montaż 
i rozruch układów pomiarowych i automatyki elektroener-
getycznej, montaż urządzeń, sieci i instalacji elektroenerge-
tycznych przemysłowych i mieszkalnych, usługi doradztwa 
budowlanego, usługi budowlano-remontowe w zakresie 
budynków i budowli, usługi budowy urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych i elektrycznych, w tym: wykonaw-
stwo przyłączy kablowych i napowietrznych do obiektów 
budowlanych, budowa stacji elektroenergetycznych, usługi 
nadzoru nad pracami elektro montażowymi, serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny w zakresie automatyki elektroener-
getycznej, automatyki przemysłowej, systemów sterowania 
i nadzoru oraz instalacji elektroenergetycznych, 38 komu-
nikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci świa-
tłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, 
nadawanie bezprzewodowe, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, zapewnianie dostępu do baz 
danych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowe-
go, analizy systemów komputerowych, audyt energetyczny, 
chmura obliczeniowa, badania, pomiary, analizy naukowe, 
techniczne i technologiczne, ekspertyzy inżynieryjne, testo-
wanie materiałów, usługi projektowe i konstruktorskie w za-
kresie sprzętu automatycznego, elektronicznego, elektrycz-
nego i informatycznego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, 

analizy przemysłowe, opracowanie projektów technicznych, 
usługi laboratoriów elektrycznych, testowanie urządzeń 
elektrycznych, doradztwo techniczne w zakresie przetwa-
rzania danych, doradztwo techniczne w zakresie automatyki 
elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, systemów 
sterowania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, przy-
gotowywanie raportów związanych z opracowaniami pro-
jektów technicznych do projektów automatyki elektroener-
getycznej, automatyki przemysłowej, systemów sterowania 
i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, badania projek-
tów automatyki elektroenergetycznej, automatyki przemy-
słowej, systemów sterowania i nadzoru, instalacji elektro-
energetycznych, studium wykonalności technicznej, usługi 
inżynieryjne, usługi inżynieryjne w dziedzinie automatyki 
elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, systemów 
sterowania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, usłu-
gi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem 
danych, usługi inżynieryjne związane z robotyką, konsultacje, 
doradztwo i informacje dotyczące usług informatycznych, 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, doradz-
two w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, programowanie komputerów, badania związane 
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysło-
wych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji 
procesów technicznych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do automatyzacji procesów przemysło-
wych, hosting stron internetowych, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konser-
wacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, miernictwo [pomiary], monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, projektowanie budowlane, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej.

(210) 478372 (220) 2017 10 30
(731) MAKOWSKI MACIEJ SALEMAX, Katowice
(540) WLASNYBIZNES.PL PORTAL DLA LUDZI 

PRZEDSIĘBIORCZYCH

(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, almanachy, biuletyny informa-
cyjne, broszury, czasopisma, fotografie, gazety, kalendarze, 
karty pocztowe, katalogi, książki, materiały drukowane, ma-
teriały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, no-
tatniki, periodyki, pióra i długopisy, pióra kulkowe, przebitki, 
przeźrocza, pudełka na pióra, pudełka z papieru lub kartonu, 
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, torebki do pako-
wania z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wieczne pió-
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ra, zakładki do książek, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, audyt działalności gospo-
darczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, bezpośrednia reklama pocztowa, biura po-
średnictwa pracy, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, informa-
cja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w za-
kresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rekrutacja persone-
lu, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi w zakresie 
porównywania cen, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 38 fora dla ser-
wisów społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem te-
lefonów komórkowych, łączność poprzez terminale kompu-
terowe, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów in-
ternetowych online, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnia-
nie dostępu do baz danych, usługi portalu internetowego, 
41 komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
organizowanie konkursów, produkcja mikrofilmów, publiko-
wanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostęp-
nianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych nie do pobrania, usługi trenerskie, usługi 
w zakresie oświaty.

(210) 478373 (220) 2017 10 30
(731) MARCEEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
AKCYJNA, Warszawa

(540) Soligrano l’Apetite

(531) 05.07.02, 24.01.10, 24.01.20, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 posypki na bazie zbóż do zup i sałatek, po-
sypki słodkie na bazie zbóż do ciast i deserów, przekąski 
na bazie zbóż, chrupki zbożowe, preparaty zbożowe, zbo-
żowe artykuły śniadaniowe, zbożowe płatki śniadaniowe za-
wierające błonnik, napoje i dodatki zbożowe do żywności.

(210) 478376 (220) 2017 10 30
(731) PIASNY MARIUSZ, KALISZUK-PIASNY SANDRA MPI 

SPÓŁKA CYWILNA, Zakrzewo
(540) MPI systemy dla środowiska

(531) 01.15.15, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 pompy w systemach maszyn i urządzeń, 
separatory wody, 11 zbiorniki wody, zbiorniki i instala-
cje do oczyszczania ścieków, filtry do wody, 20 zbiorniki 
niemetalowe.

(210) 478425 (220) 2017 10 30
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) Support-pH

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 adiuwanty wykorzystywane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, 5 środki wspomagające działanie 
herbicydów, pestycydy.

(210) 478434 (220) 2017 10 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA WĘGIEL SZMARAGDOWY
(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) 478511 (220) 2017 10 31
(731) ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Śmigiel

(540) ALVO Integra
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabez-
pieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, oprogramowanie, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, meble laboratoryjne, urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycz-
nej, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, aparatura, urządzenia i kable do zasto-
sowania w elektryce, urządzenia nawigacyjne, naprowadza-
jące, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, ma-
gnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, wykrywacze przedmiotów metalo-
wych do użytku przemysłowego lub wojskowego, akcesoria 
ratunkowe [do utrzymywania się na powierzchni], 35 usługi 
sprzedaży następujących towarów: drobne wyroby metalo-
we, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe 
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalo-
we elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki 
i podstawy metalowe, zlewozmywaki metalowe, umywalki 
metalowe, okapy metalowe, ociekacze metalowe, baseny 
metalowe, pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki 
metalowe, kozetki metalowe, ramki do kart gorączkowych 
metalowe, pojemniki do szczotek i płynów metalowe, zbior-
niki metalowe, dozowniki metalowe, wiadra metalowe, 
ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe, 
podłogi metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów 
metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, 
tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety ze-
wnętrzne metalowe, żaluzje metalowe, osprzęt do mebli 
metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działo-
wych metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalo-
we, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne 
oraz multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpiecza-
jące oraz ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, oprogramowanie, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, meble laboratoryjne, urządzenia naukowe i laborato-
ryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, przyrządy 
miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki 
i kontrolery, aparatura oraz urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, urządzenia nawigacyjne oraz naprowa-
dzające, urządzenia lokalizacyjne oraz do namierzania celu 
i kartograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, wykrywa-
cze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego 
lub wojskowego, akcesoria ratunkowe [do utrzymywania 
się na powierzchni], aparaty i instrumenty medyczne i we-
terynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne 
lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparaty do ochrony 
słuchu, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, apa-
raty oraz instrumenty i meble oraz wyposażenie do prosek-
toriów i zakładów pogrzebowych, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopa-
trywania w wodę i sanitacji, oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urzą-
dzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające 

i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry do użyt-
ku przemysłowego i domowego, przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, instalacje do obróbki 
przemysłowej, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, 
wymienniki ciepła, urządzenia chłodzące i zamrażające dla 
celów medycznych i klinicznych jak również dla laboratoriów 
oraz prosektoriów i zakładów pogrzebowych, śluzy [instala-
cje sanitarne] do użytku w szpitalach, niemetalowe drzwi 
i bramy oraz okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje 
i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne, sufity niemetalowe, płyty ścienne 
niemetalowe, meble, akcesoria meblowe wyposażenia szpi-
tali i sal operacyjnych oraz gabinetów medycznych, nieme-
talowe drabiny i ruchome schody, niemetalowe pojemniki 
oraz spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe plansze oraz 
stoiska wystawowe i oznakowanie, budy, kojce i legowiska 
dla zwierząt domowych.

(210) 478565 (220) 2017 11 02
(731) WOJTYŃSKA EWA KATARZYNA ABU, Warszawa
(540) Abu

(531) 05.07.13, 05.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, nauczanie języków ob-
cych, nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy i języka, 
udostępnianie obiektów i sprzętu w celach szkoleniowych, 
terapeutycznych, nauczania dzieci i młodzieży oraz zabaw 
dla dzieci, usługi nauczania w zakresie metod logopedycz-
nych i pedagogicznych, kształcenie praktyczne logopedów, 
pedagogów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek i lekarzy 
medycyny, publikowanie książek, mikro-wydawnictwa, pu-
blikowanie tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, organizowanie i prowadzenie szkoleń, semina-
riów, sympozjów, zjazdów, kongresów, usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku, organizowanie imprez i konkursów 
artystycznych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych 
i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie placówek 
oświatowowychowawczych, edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie ośrodków, placówek dziennego pobytu dla 
osób niepełnosprawnych, usługi prowadzenia przedszko-
li i punktów przedszkolnych, wychowanie przedszkolne, 
usługi w zakresie realizacji edukacyjnych programów radio-
wych, telewizyjnych i filmów, 44 usługi medyczne, usługi 
pielęgniarskie i położnicze, usługi lekarzy specjalistów, usługi 
rehabilitacyjne, usługi terapeutyczne, porady w zakresie far-
makologii, porady psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, 
masaż, optometria.

(210) 478679 (220) 2017 11 07
(731) FATRO SPA, Ozzano Emilia, IT
(540) YERSI-FISHVAX
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów weteryna-
ryjnych, leki, szczepionki do celów weterynaryjnych, pre-
paraty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty 
weterynaryjne.
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(210) 478680 (220) 2017 11 07
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) JUNIOR CHEF

(531) 09.07.19, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta w proszku.

(210) 478725 (220) 2017 11 08
(731) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) AGRO REWOLUCJE
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych, 
ogrodniczych i leśniczych, zwłaszcza organiczne, biologicz-
ne/ biotechnologiczne, w tym takie z/zawierające mineral-
ne, chemiczne, nieorganiczne, organiczne lub biologiczne/
biotechnologiczne składniki, nawozy i użyźniacze, preparaty 
użyźniające glebę, preparaty poprawy właściwości gleby, 
mineralne polepszacze gleby, środki do przygotowania gle-
by do siewu nasion uwzględniające te do jałowienia gleby, 
preparaty chemiczne do użyźniania gleby, regulatory wzro-
stu dla roślin, zaprawy do nasion, chemikalia do ochrony 
roślin inne niż środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbi-
cydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, preparaty 
do użyźniania gleby, kompost, substancje do ulepszania 
gleby, substancje stymulujące wzrost i rozwój roślin, prepa-
raty poprawiające ukorzenienie roślin, regulatory wzrostu 
roślin, środki do poprawy zdrowotności roślin, substancje 
konserwujące do kwiatów, biologiczne i biotechnologiczne 
preparaty dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 5 produk-
ty farmaceutyczne i weterynaryjne, antybiotyki, witaminy 
i dodatki lecznicze przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywność i substancje dietetyczne dostosowane 
do stosowania leczniczego lub weterynaryjnego, dodatki 
dietetyczne dla ludzi i zwierząt, dodatki lecznicze do poży-
wienia ludzi i zwierząt, substancje pobudzające łaknienie 
zwierząt, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
dodatki do pasz i karmy dla zwierząt, do celów niemedycz-
nych, chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie środki 
grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze, preparaty do zwalczania szkodników 
roślin i chorób roślin, preparaty do obróbki nasion i materiału 
siewnego, preparaty do obróbki podłoży hodowlanych i gle-
by, preparaty do zwalczania chwastów, 31 płody rolne i pro-
dukty ogrodnicze i leśne, nasiona, rośliny naturalne (żywe), 
kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt, słód, pożywienie i napoje 
dla zwierząt domowych, ziarna, pasza, mieszanki paszowe 
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
płody rolne i produkty ogrodnicze i leśne niewymienione 
w innych klasach.

(210) 478726 (220) 2017 11 08
(731) GROT PAWEŁ, Warszawa

(540) druk24h.pl Druk od ręki

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, 40 usługi drukowania, drukowanie 
offsetowe.

(210) 478733 (220) 2017 11 08
(731) DRABEK EDWARD, DRABEK KRYSTYNA, DRABEK 

TOMASZ RELAX SPÓŁKA CYWILNA, Kęty
(540) Futbol Park

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.08, 26.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.15, 21.03.01

(510), (511) 35 zarządzanie obiektami sportowymi, zarzą-
dzanie ośrodkami kultury, zarządzanie salami wystawowymi 
i konferencyjnymi, usługi reklamowe, dystrybucja materia-
łów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
41 usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi 
imprez edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, rozrywko-
wych, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(210) 478735 (220) 2017 11 09
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) siła polskiego żubra
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
we, karty płatnicze, karty kontroli dostępu, karty wielofunk-
cyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfika-
cyjne magnetyczne, karty kodowane magnetycznie, karty 
zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki 
danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, 
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart 
bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty 
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne ma-
szyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów 
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elek-
troniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, 
kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, termina-
le do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, 
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe 
wspomagające świadczenie usług bankowych, finanso-
wych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdzia-
łanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do za-
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bezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji 
poufnych informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgowe, 
rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo 
biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy 
i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekono-
micznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-
nych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie 
powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi ob-
sługi programów lojalnościowych i programów promocyj-
nych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywa-
nia i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, 
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompila-
cji danych w komputerowych bazach danych, doradztwo 
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich 
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi 
finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości internetowej, 
bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowa-
dzenia rachunków bankowych, administrowanie rachun-
kami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów 
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, 
pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 
we wszystkich formach przyjętych w krajowych i między-
narodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania 
operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania 
i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji ban-
kowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi 
maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, trans-
akcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia 
obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami 
na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papiera-
mi wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papie-
rów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów warto-
ściowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz 
emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję pa-
pierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji 
finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie infor-
macji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi de-
pozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, 
dokumentów i papierów wartościowych, usługi udostępnia-
nia skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje 
kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze 
emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarzą-
dzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emery-
talnych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami 
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powier-
nicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi 
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwesty-
cyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie 
leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), 
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, 
administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakre-
sie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, 
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, 
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, or-
ganizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie 
finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie banko-
wości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchome-
go, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości 

oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, in-
formacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie.

(210) 478748 (220) 2017 11 09
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) siła żubra
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
we, karty płatnicze, karty kontroli dostępu, karty wielofunk-
cyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfika-
cyjne magnetyczne, karty kodowane magnetycznie, karty 
zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki 
danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, 
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart 
bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty 
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne ma-
szyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów 
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elek-
troniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, 
kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, termina-
le do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, 
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe 
wspomagające świadczenie usług bankowych, finanso-
wych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdzia-
łanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do za-
bezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji 
poufnych informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgowe, 
rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo 
biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy 
i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekono-
micznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-
nych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie 
powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi ob-
sługi programów lojalnościowych i programów promocyj-
nych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywa-
nia i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, 
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompila-
cji danych w komputerowych bazach danych, doradztwo 
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich 
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi 
finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości internetowej, 
bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowa-
dzenia rachunków bankowych, administrowanie rachun-
kami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów 
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, 
pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 
we wszystkich formach przyjętych w krajowych i między-
narodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania 
operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania 
i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji ban-
kowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi 
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maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, trans-
akcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia 
obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami 
na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papiera-
mi wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papie-
rów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów warto-
ściowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz 
emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję pa-
pierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji 
finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie infor-
macji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi de-
pozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, 
dokumentów i papierów wartościowych, usługi udostępnia-
nia skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje 
kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze 
emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarzą-
dzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emery-
talnych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami 
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powier-
nicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi 
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwesty-
cyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie 
leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), 
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, 
administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakre-
sie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, 
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, 
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, or-
ganizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie 
finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie banko-
wości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchome-
go, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości 
oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, in-
formacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie.

(210) 478755 (220) 2017 11 09
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) WILLOW
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 

baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 478758 (220) 2017 11 09
(731) BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bilo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe 
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, komputery i sprzęt przetwa-
rzający dane, oprogramowanie komputerowe do komuni-
kacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat 
rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji ban-
kowych, oprogramowanie do uwierzytelniania, 35 usługi 
w zakresie przetwarzania danych, opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, badania rynku i badania mar-
ketingowe, sporządzanie wyciągów z konta, usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, 36 usługi finansowe, elek-
troniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową 
[bankowość internetowa], usługi transakcji finansowych on-
line, obsługa transakcji finansowych online, przetwarzanie 
transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, przepro-
wadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, transfer 
elektroniczny środków pieniężnych, 42 analizy systemów 
komputerowych, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulep-
szanie oprogramowania komputerowego, tworzenie opro-
gramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania 
i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi kodo-
wania danych, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, konwersja obrazów z formy fizycznej na for-
mę elektroniczną, konwersja tekstu na format cyfrowy, kon-
wersja danych elektronicznych, digitalizacja dokumentów, 
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digitalizacja dokumentów [skanowanie], integracja oprogra-
mowania komputerowego, integracja systemów i sieci kom-
puterowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich.

(210) 478782 (220) 2017 11 09
(731) BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PAPERLESS

(531) 20.05.25, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe 
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, komputery i sprzęt przetwarza-
jący dane, 35 komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo-
wych i sprzedaży, 38 elektroniczne przesyłanie wiadomości, 
przesyłanie informacji cyfrowych, usługi przesyłania danych 
komputerowych, przesyłanie skomputeryzowanych doku-
mentów, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne 
przesyłanie danych, usługi przesyłania danych dostępne 
za pomocą hasła, poczta elektroniczna, wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie 
dostępu do baz danych, udostępnianie komputerowej bazy 
danych, transmisja danych przez Internet, przydzielanie do-
stępu do Internetu, transmisja plików cyfrowych, 42 analizy 
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, badania, opracowywanie. projekto-
wanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, two-
rzenie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
usługi kodowania danych, konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, konwersja obrazów z formy fi-
zycznej na formę elektroniczną, konwersja tekstu na format 
cyfrowy, konwersja danych elektronicznych, digitalizacja do-
kumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], integra-
cja oprogramowania komputerowego, integracja systemów 
i sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich.

(210) 478802 (220) 2017 11 09
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków

(540) ASPEN
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 478806 (220) 2017 11 09
(731) MR GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) MR GLASS

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 12 szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów.
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(210) 478824 (220) 2017 11 10
(731) KOZIK WOJCIECH PWPHU INLAY, Ruda Śląska
(540) targujemy.pl

(531) 05.07.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi internetowych portali aukcyjnych, 
usługi informacji handlowej dotyczące sprzedaży dostępu 
do serwisu telekomunikacyjnego, abonowanie dostępu 
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, usługi do-
radztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, usługi analizy i gromadzenie 
danych o ruchu w Internecie dla celów marketingowych 
i reklamowych, usługi reklamowe wspomagające sprzedaż 
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie doradztwa zarzą-
dzania personelem, usługi agencji public relations, usługi 
w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi oraz firmy, 
usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama prasowa, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych 
do tych pojazdów, artykułów gospodarstwa domowego, 
mebli, mebli ogrodowych, mebli kuchennych, narzędzi, 
wzornictwa do aranżacji wystroju wnętrz domów i biur, ob-
razów, rzeźb, materiałów budowlanych, zabawek, sprzętu 
sportowego i gimnastycznego, odzieży, obuwia, nakryć gło-
wy, książek, podręczników, czasopism, artykułów piśmien-
niczych, kosmetyków, perfum, chemii gospodarczej, pre-
paratów do czyszczenia powierzchni, sprzętu medycznego, 
preparatów farmaceutycznych, nieruchomości, sprzętu RTV, 
sprzętu elektronicznego, komputerów i akcesoriów do kom-
puterów, sprzętu peryferyjnego, telefonów i akcesoriów 
do telefonów komórkowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem Internetu pojazdów mechanicznych oraz 
części zamiennych do tych pojazdów, artykułów gospodar-
stwa domowego, mebli, mebli ogrodowych, mebli kuchen-
nych, narzędzi, wzornictwa do aranżacji wystroju wnętrz 
domów i biur, obrazów, rzeźb, materiałów budowlanych, 
zabawek, sprzętu sportowego i gimnastycznego, odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, książek, podręczników, czasopism, 
artykułów piśmienniczych, kosmetyków, perfum, chemii 
gospodarczej, preparatów do czyszczenia powierzchni, 
sprzętu medycznego, preparatów farmaceutycznych, nie-
ruchomości, sprzętu RTV, sprzętu elektronicznego, kompu-
terów i akcesoriów do komputerów, sprzętu peryferyjnego, 
telefonów i akcesoriów do telefonów komórkowych,, eks-
pertyzy w działalności gospodarczej, usługi informacji han-
dlowej dotyczącej pojazdów mechanicznych oraz części 
zamiennych do tych pojazdów, artykułów gospodarstwa 
domowego, mebli, mebli ogrodowych, mebli kuchennych, 
narzędzi, wzornictwa do aranżacji wystroju wnętrz domów 
i biur, obrazów, rzeźb, materiałów budowlanych, zabawek, 
sprzętu sportowego i gimnastycznego, odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, książek, podręczników, czasopism, artykułów 
piśmienniczych, kosmetyków, perfum, chemii gospodarczej, 
preparatów do czyszczenia powierzchni, sprzętu medyczne-
go, preparatów farmaceutycznych, nieruchomości, sprzętu 
RTV, sprzętu elektronicznego, komputerów i akcesoriów 

do komputerów, sprzętu peryferyjnego, telefonów i akce-
soriów do telefonów komórkowych, organizowanie sprze-
daży online, aukcje, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej 
i detalicznej powierzchni reklamowych, również drogą on-
line, usługi reklamowe i usługi w zakresie promocji towarów 
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem po-
wierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, ana-
lizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, 
badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekono-
miczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów 
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach da-
nych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, 
prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, organi-
zowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamo-
wych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, 
doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie 
kampanii reklamowych, promocja towarów, wynajmowanie 
nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja 
personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomo-
cą metod psychotechnicznych, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych 
utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich 
w towary, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, pozycjonowanie stron interneto-
wych w celach handlowych i reklamowych, usługi informacji 
handlowej dotycz dóbr intelektualnych, kojarzenie zbywców 
i nabywców praw własności intelektualnej, mianowicie po-
średnictwo w kontaktach handlowych i biznesowych.

(210) 478836 (220) 2017 11 12
(731) CYBULSKA DOMINIKA D WAY OF LIFE, Tychy
(540) D way of life więcej niż taniec!

(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 szkoły tańca, studia tańca, udzielanie lek-
cji tańca, usługi w zakresie nauki tańca, usługi edukacyjne 
związane z tańcem, kształcenie ruchowe dla dzieci, organi-
zowanie warsztatów tanecznych, organizowanie pokazów 
tanecznych, organizowanie imprez tanecznych, organiza-
cja konkursów tanecznych, rozrywka w postaci występów 
tanecznych.

(210) 479049 (220) 2017 11 16
(731) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KONGRES POLSKIEGO EKSPORTU
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(531) 01.01.04, 01.13.05, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badanie dotyczą-
ce działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, pokazy towarów, bezpośrednia rekla-
ma pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, informacja o działalności gospodar-
czej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patro-
natu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów rekla-
mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo 
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi public relations, usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi reporterskie.

(210) 479220 (220) 2017 11 20
(731) OCHMAN ŁUKASZ, OCHMAN MARCIN HONESTA 

SPÓŁKA CYWILNA, Janowice
(540) Honesta

(531) 27.05.01, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, doradztwo ubez-
pieczeniowe, udzielanie kredytów, udzielanie pożyczek 
finansowych, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubez-
pieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpiecze-

niowe dotyczące zdrowia, usługi ubezpieczeniowe doty-
czące życia, usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami 
mechanicznymi.

(210) 479221 (220) 2017 11 20
(731) MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ LAZARO 

COFFEE SPÓŁKA CYWILNA, Karpin
(540) LANCORE COFFEE

(531) 27.05.01, 05.07.99, 26.04.04, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 30 kawa.

(210) 479222 (220) 2017 11 20
(731) MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ LAZARO 

COFFEE SPÓŁKA CYWILNA, Karpin
(540) LACORE COFFEE

(531) 27.05.01, 05.07.99, 26.04.02, 26.04.22, 26.04.04
(510), (511) 30 kawa.

(210) 479232 (220) 2017 11 21
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) SOLINEA

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, kosmetyki, prepara-
ty do mycia, mydła lecznicze, produkty perfumeryjne, saszet-
ki zapachowe, środki do szorowania, produkty toaletowe, 
5 dietetyczne substancje przystosowane do celów leczni-
czych i medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki po-
mocnicze wspierające, zioła lecznicze i preparaty lecznicze 
z ziół, 35 agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy, prowadzenie hurtowni i/lub sklepów z artyku-
łami kosmetycznymi i toaletowymi, prowadzenie hurtowni 
i/lub sklepów z wyrobami farmaceutycznymi, medycznymi 
i ortopedycznymi.

(210) 479244 (220) 2017 11 21
(731) BISEWSKA BEATA, Bolszewo
(540) VARLESCA
(510), (511) 21 kubki, szklanki, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy.
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(210) 479256 (220) 2017 11 21
(731) GAŁASZEWSKA ALICJA, Olsztyn
(540) Na walizkach Cafe

(531) 09.03.25, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 prowadzenie kawiarni /kafeterie/.

(210) 479259 (220) 2017 11 21
(731) NAM HAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) SPECJAŁY AZJI Zamigo

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.13, 19.01.08, 11.01.06
(510), (511) 43 oferowanie i serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach.

(210) 479260 (220) 2017 11 21
(731) FERYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Iłowa

(540) FERYSTER

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.02.01, 29.01.13
(510), (511) 9 cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, 
cewki elektryczne, karkasy dla cewek elektrycznych, trans-
formatory elektryczne, druty magnetyczne, drut miedziany 
izolowany, taśmy magnetyczne, przekaźniki elektryczne, 
przemienniki, inwertory [elektryczność], konwertery elek-
tryczne, konwertery energii elektrycznej, konwertery prądu 
stałego, konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, prze-
wody elektryczne, wzmacniacze, 37 eliminacja zakłóceń 
w instalacjach elektrycznych, 42 opracowywanie projektów 
technicznych.

(210) 479263 (220) 2017 11 21
(731) FERYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Iłowa

(540) FERYSTER

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 9 cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, 
cewki elektryczne, karkasy dla cewek elektrycznych, transfor-
matory elektryczne, druty magnetyczne, drut miedziany izo-
lowany, taśmy magnetyczne, przekaźniki elektryczne, prze-
mienniki, inwertory [elektryczność], konwertery elektryczne, 
konwertery energii elektrycznej, konwertery prądu stałego, 
konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, przewody 
elektryczne, wzmacniacze, cewki elektryczne, 37 eliminacja 
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 42 opracowywanie 
projektów technicznych.

(210) 479268 (220) 2017 11 21
(731) FERYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Iłowa

(540) FERYSTER

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, 
cewki elektryczne, karkasy dla cewek elektrycznych, trans-
formatory elektryczne, druty magnetyczne, drut miedziany 
izolowany, taśmy magnetyczne, przekaźniki elektryczne, 
przemienniki, inwertory [elektryczność], konwertery elek-
tryczne, konwertery energii elektrycznej, konwertery prądu 
stałego, konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, prze-
wody elektryczne, wzmacniacze, 37 eliminacja zakłóceń 
w instalacjach elektrycznych, 42 opracowywanie projektów 
technicznych.

(210) 479271 (220) 2017 11 21
(731) STADRYNIAK KATARZYNA, Opole
(540) W KURNIK’U CHICKEN BAR

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, barowe, stołówki, re-
stauracje, kafeterie.

(210) 479274 (220) 2017 11 21
(731) ANTONOWICZ HANNA MAMILOVE, Pyskowice
(540) MAMILOVE
(510), (511) 10 gryzaki, 14 biżuteria, biżuteria dla dzieci, ak-
cesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria wykonana z bursztynu, 
biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wyko-
nana z minerałów, biżuteria wykonana z drewna.

(210) 479275 (220) 2017 11 22
(731) BORIS AYUK TATAW BPR, Kraków
(540) BONPIEDLAROUTE
(510), (511) 39 organizowanie transportu towarów.
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(210) 479277 (220) 2017 11 22
(731) OBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Wielkopolski
(540) obud INVEST

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w handlu mieszkaniami, 37 usługi budowlane i kon-
strukcyjne, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, in-
stalowanie materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachu 
i w konstrukcjach, usługi w zakresie remontów budynków, 
nadzór budowlany, instalacja urządzeń sanitarnych, elek-
trycznych, teletechnicznych, i wentylacyjnych, budowa dróg 
i placów, 39 transport samochodowy, spedycja, składowanie 
towarów.

(210) 479302 (220) 2017 11 22
(731) EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) EKPO OFERTA DLA PRZEMYSŁU

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(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-
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, 



24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT03/2018

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) 479319 (220) 2017 11 23
(731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) STREFA WINA

(531) 05.07.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, nieprze-
tworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła sto-
sowanego w budownictwie), przybory kuchenne, przybory 
kuchenne nieelektryczne, akcesoria i przybory do przecho-
wywania, rozlewania i konsumpcji wina: aeratory do wina, 
butelki, otwieracze do butelek, butle szklane, degustatory 
do wina jako pipety, dzbanki na wino, elektryczne i nieelek-
tryczne korkociągi, karafki na wino, kieliszki do wina, otwie-
racze do wina, pompki próżniowe do wina, stojaki na butelki 
z winem, wiaderka do chłodzenia wina, pojemniki kuchenne, 
pojemniki do użytku domowego, szklanki, kieliszki, naczynia 
do picia i akcesoria barowe, sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa do-
mowego, wyroby porcelanowe, wyroby szklane dla gospo-
darstwa domowego, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem 
piwa, wino, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz 
za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) towarów 
obejmujących: artykuły gospodarstwa domowego, przybo-
ry kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, akcesoria 
i przybory do przechowywania, rozlewania i konsumpcji 
wina, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wyroby cera-
miczne dla gospodarstwa domowego, wyroby porcelano-
we, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, wino 
i napoje alkoholowe, marketing, reklama, reklama interneto-
wa, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i pro-
mocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
towarów obejmujących: artykuły gospodarstwa domowe-
go, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, 
akcesoria i przybory do przechowywania, rozlewania i kon-
sumpcji wina, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria 
barowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wyroby 

ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby porcela-
nowe, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, wino 
i napoje alkoholowe, organizowanie targów, wystaw i poka-
zów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie 
produktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(210) 479321 (220) 2017 11 23
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Bielenda Juicy Jelly 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, balsamy do ust.

(210) 479322 (220) 2017 11 23
(731) N.V. NUTRICIA, Zoetermeer, NL
(540) BEBIPROGRAM
(510), (511) 41 zapewnianie szkoleń i informacji z dziedziny 
prekoncepcji, ciąży, narodzin, macierzyństwa, pielęgnacji 
dziecka, opieki nad dzieckiem i odżywiania dla rodziców, 
matek i przyszłych rodziców, także za pośrednictwem po-
łączeń online, 44 usługi doradztwa i informacji z dziedziny 
prekoncepcji, ciąży, narodzin, macierzyństwa, pielęgnacji 
dziecka, opieki nad dzieckiem i odżywiania dla rodziców, 
matek i przyszłych rodziców, także za pośrednictwem połą-
czeń online.

(210) 479325 (220) 2017 11 23
(731) POMORSKI DARIUSZ, Santocko
(540) 

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 okulary, oprawy okularowe, soczewki kontak-
towe, etui na okulary, 44 usługi optyczne.

(210) 479333 (220) 2017 11 23
(731) RENTRANS CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) RENTRANS CARGO OT Logistics Group

(531) 26.03.01, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 39 działalność agencji transportowych, trans-
port kolejowy i drogowy towarów, transport wodny, maga-
zynowanie towarów.

(210) 479368 (220) 2017 11 23
(731) WOŁOSZUK ANNA, KUNECKA JULIA, KOROBCZAK 

PIOTR VERO STILO LEATHER CENTRO SPÓŁKA 
CYWILNA, Wrocław
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(540) Mazzini

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, teczki, małe damskie torebki bez 
rączki, małe torby dla mężczyzn, plecaki, portfele, stylowe 
torebki, torby i portfele skórzane, torebki damskie, torebki 
na ramię, torebki wieczorowe, torebki - worki, torebki wyko-
nane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry.

(210) 479369 (220) 2017 11 24
(731) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) vive Transport BIERZEMY NA SIEBIE WIĘCEJ

(531) 01.01.25, 26.13.25, 26.01.22, 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 
26.04.02, 26.04.18

(510), (511) 39 usługi transportowe, pakowanie towa-
rów, składowanie towarów, spedycja, usługi pośrednictwa 
w transporcie, wynajem pojazdów, usługi kurierskie, logi-
styka transportu, informacja o transporcie, przeładunek 
towarów.

(210) 479370 (220) 2017 11 24
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) Śniadaniowa

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, marga-
ryny, masło roślinne, oleje jadalne, komponenty i ekstrakty 
tłuszczów roślinnych rafinowanych.

(210) 479376 (220) 2017 11 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA-

INORGANIC ACTIVITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(540) adminora

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, 
audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, 
audyty finansowe, doradztwo biznesowe, doradztwo i in-
formacja dotycząca rachunkowości, doradztwo księgowe 
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość 
i rachunkowość, przygotowanie listy płac, rachunkowość, 
księgowość i audyt, sporządzanie bilansów finansowych, 
sporządzanie listy płac, sporządzanie sprawozdań finanso-
wych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunko-
wości, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami.

(210) 479378 (220) 2017 11 24
(731) 3SPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) HARTIKA
(510), (511) 17 panele kompozytowe posiadające właściwo-
ści izolacyjne, kompozyty z tworzyw sztucznych po recyklin-
gu, 19 deski podłogowe, deski z materiałów niemetalowych 
do użytku w budownictwie, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, elementy budowlane z imitacji 
drewna, prefabrykowane niemetalowe elementy budow-
lane do montażu na miejscu, deski budowlane wykonane 
z drewna i żywic wodoodpornych, ogrodzenia niemetalowe, 
płoty, parkany niemetalowe, pergole niemetalowe, nieme-
talowe wiaty do przechowywania, garaże prefabrykowane, 
nie z metalu, domki ogrodowe wykonane z materiałów nie-
metalowych, profile niemetalowe do budownictwa, profile 
panelowe z materiałów niemetalowych, niemetalowe pane-
le podłogowe, niemetalowe panele ścienne, granulat WPC 
do produkcji materiałów i konstrukcji budowlanych niemeta-
lowych, panele okładzinowe niemetalowe, 20 meble ogro-
dowe, ławki.

(210) 479384 (220) 2017 11 24
(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Pszczyna
(540) 

(531) 29.01.12, 19.03.03, 19.03.05, 19.03.25
(510), (511) 29 kiełbasy, mięso i wędliny, przekąski na bazie 
mięsa, przetworzone produkty mięsne.

(210) 479453 (220) 2017 11 27
(731) HEALTHUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) AioCare

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiaro-
we, sprawdzające, sygnalizacyjne i kontrolne do rozwijania 
i optymalizacji systemów do terapii inhalacyjnej i diagnosty-
ki układu oddechowego, aplikacje do pobrania na smartfony 
do monitorowania funkcji układu oddechowego, aplikacje 
komputerowe do pobrania do monitorowania funkcji układu 
oddechowego, aplikacje mobilne do pobrania do monitoro-
wania funkcji układu oddechowego, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych do monitorowania funkcji 
układu oddechowego, oprogramowanie komputerowe 
związane z monitorowaniem funkcji układu oddechowego, 
oprogramowanie komputerowe do pomiaru i zapisu funk-
cjonowania płuc, oprogramowanie komputerowe do stero-
wania urządzeniami medycznymi, komputery przystosowa-
ne do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, elektroniczna 
aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, mo-
nitory oddechu [niemedyczne], spirometry do użytku nauko-
wego, powyższe towary nie są związane z towarami stoso-
wanymi do pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, 
ortodontycznej lub w laboratoriach stomatologicznych, 
10 aparaty i instrumenty medyczne związane z układem 
oddechowym, urządzenia do diagnostyki, badania i kon-
troli związane z układem oddechowym, towary do użytku 
w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, 
przyrządy do terapii oddechowej, spirometry [aparatura 
medyczna], spirometry do badania czynności płuc, apara-
tura do pomiaru, testowania i zapisu funkcjonowania płuc, 
mierniki do przepływu wydychanego powietrza, urządzenia 
do pomiaru funkcjonowania płuc, urządzenia monitorujące 
oddychanie, urządzenie do badania działania płuc do użyt-
ku medycznego, urządzenia do kontrolowania parame-
trów płucnej wymiany gazowej, urządzenia do łagodzenia 
trudności z oddychaniem, urządzenia do badania czynno-
ści płuc, nebulizatory do terapii oddechowej, inhalatory 
do użytku medycznego, elektryczna aparatura i instrumen-
ty medyczne w zakresie inhalacji i pneumologii, elektrycz-
na aparatura i instrumenty medyczne do analizy, diagnozy 
i terapii w zakresie zaburzeń układu oddechowego, w szcze-
gólności sprzęt do spirometrii i sprzęt do oksymetrii, części 
i akcesoria do wymienionych towarów, w szczególności za-
wory, czujniki przepływu, ustniki, pierścienie uszczelniające, 
powyższe towary nie są związane z towarami stosowanymi 
w pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, ortodon-
tycznej lub w laboratoriach stomatologicznych, 42 projekto-
wanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycz-
nej, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, 
badania naukowe i przemysłowe w zakresie inhalacji, pneu-
mologii diagnostycznej i terapeutycznej, badania kliniczne 
w dziedzinie chorób układu oddechowego, projektowanie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie me-
dycyny zajmującej się układem oddechowym, usługi roz-
wijania sprzętu komputerowego i oprogramowania kom-
puterowego w zakresie medycyny zajmującej się układem 
oddechowym, 44 usługi medyczne w zakresie monitoro-
wania funkcjonowania płuc pacjentów, udzielanie informacji 
w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, 
usługi medyczne w dziedzinie inhalacji i pulmonologii, usłu-
gi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 479454 (220) 2017 11 27
(731) HEALTHUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MyAioo

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiaro-
we, sprawdzające, sygnalizacyjne i kontrolne do rozwijania 
i optymalizacji systemów do terapii inhalacyjnej i diagnosty-
ki układu oddechowego, aplikacje do pobrania na smartfony 
do monitorowania funkcji układu oddechowego, aplikacje 
komputerowe do pobrania do monitorowania funkcji układu 
oddechowego, aplikacje mobilne do pobrania do monitoro-
wania funkcji układu oddechowego, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych do monitorowania funkcji 
układu oddechowego, oprogramowanie komputerowe 
związane z monitorowaniem funkcji układu oddechowego, 
oprogramowanie komputerowe do pomiaru i zapisu funk-
cjonowania płuc, oprogramowanie komputerowe do stero-
wania urządzeniami medycznymi, komputery przystosowa-
ne do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, elektroniczna 
aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, mo-
nitory oddechu [niemedyczne], spirometry do użytku nauko-
wego, powyższe towary nie są związane z towarami stoso-
wanymi do pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, 
ortodontycznej lub w laboratoriach stomatologicznych, 
10 aparaty i instrumenty medyczne związane z układem 
oddechowym, urządzenia do diagnostyki, badania i kon-
troli związane z układem oddechowym, towary do użytku 
w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, 
przyrządy do terapii oddechowej, spirometry [aparatura 
medyczna], spirometry do badania czynności płuc, apara-
tura do pomiaru, testowania i zapisu funkcjonowania płuc, 
mierniki do przepływu wydychanego powietrza, urządzenia 
do pomiaru funkcjonowania płuc, urządzenia monitorujące 
oddychanie, urządzenie do badania działania płuc do użyt-
ku medycznego, urządzenia do kontrolowania parame-
trów płucnej wymiany gazowej, urządzenia do łagodzenia 
trudności z oddychaniem, urządzenia do badania czynno-
ści płuc, nebulizatory do terapii oddechowej, inhalatory 
do użytku medycznego, elektryczna aparatura i instrumen-
ty medyczne w zakresie inhalacji i pneumologii, elektrycz-
na aparatura i instrumenty medyczne do analizy, diagnozy 
i terapii w zakresie zaburzeń układu oddechowego, w szcze-
gólności sprzęt do spirometrii i sprzęt do oksymetrii, części 
i akcesoria do wymienionych towarów, w szczególności za-
wory, czujniki przepływu, ustniki, pierścienie uszczelniające, 
powyższe towary nie są związane z towarami stosowanymi 
w pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, ortodon-
tycznej lub w laboratoriach stomatologicznych, 42 projekto-
wanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycz-
nej, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, 
badania naukowe i przemysłowe w zakresie inhalacji, pneu-
mologii diagnostycznej i terapeutycznej, badania kliniczne 
w dziedzinie chorób układu oddechowego, projektowanie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie me-
dycyny zajmującej się układem oddechowym, usługi roz-
wijania sprzętu komputerowego i oprogramowania kom-
puterowego w zakresie medycyny zajmującej się układem 
oddechowym, 44 usługi medyczne w zakresie monitoro-
wania funkcjonowania płuc pacjentów, udzielanie informacji 
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w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, 
usługi medyczne w dziedzinie inhalacji i pulmonologii, usłu-
gi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 479456 (220) 2017 11 27
(731) KALININ ANNA WSZYSTKODOKAWY.PL, Lublin
(540) Cáfe Jazz Festival

(531) 22.01.05, 22.01.08, 24.17.10, 24.17.12, 05.07.01, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 41 organizowanie festiwali, organizowanie kon-
certów, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych.

(210) 479458 (220) 2017 11 27
(731) APOZ SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) Plush Minky
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-
line w zakresie następujących towarów: tkaniny, tkaniny 
bawełniane, tkaniny mieszane na bazie bawełny, tkaniny 
poliestrowe, tkaniny bambusowe, dzianina, polar wykona-
ny z poliestru, dżersej [tkanina], dresówka [tkanina], muślin, 
aksamit, flanela [tkanina], jedwab [tkanina], podszewki [tka-
nina], panele bawełniane, panele na kocyki i pościel, panele 
na poduszki, tkaniny drukowane, drukowane tkaniny w be-
lach, materiał pluszopodobny [tkanina], powlekane tkane 
materiały tekstylne, materiały do produkcji odzieży, materiał 
dżersejowy do odzieży, nietkane materiały tekstylne, ma-
teriały do wyściełania i wypychania, materiały wyściełające 
z materiałów włókienniczych, wata poliestrowa, watoliny, 
wypełnienia z pianki syntetycznej, wypełnienia z włókien 
syntetycznych.

(210) 479459 (220) 2017 11 27
(731) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suchy Las

(540) BASE EXTRA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 emalie do paznokci, emalie, żele do paznokci, 
żele kolorowe do paznokci, żele, akryle, proszek akrylowy 
do sporządzania masy akrylowej do przedłużania paznokci, 
lakiery do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do pa-
znokci utwardzane promieniami UV, lakiery do paznokci, 

baza podkładowa do paznokci, bazy pod lakier do paznok-
ci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery podkładowe 
do paznokci.

(210) 479468 (220) 2017 11 28
(731) PERTKIEWICZ JAROSŁAW, Sieradz
(540) Proton
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze.

(210) 479475 (220) 2017 11 28
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

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

(210) 479501 (220) 2017 11 28
(731) ARTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin
(540) HELIOS

(531) 29.01.12, 01.15.05, 01.15.09, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel brunatny, kamienny, drzewny, brykiet 
drzewny, węglowy.

(210) 479506 (220) 2017 11 28
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, HANOVER, DE
(540) CIOSANE
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w pro-
cesie tłoczenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
paluszki ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe przetwo-
rzone, orzechy ziemne, preparowane orzechy nerkowca, 
preparowane orzechy pistacjowe i migdały przetworzone, 
suszone, prażone, pieczone, solone i/lub przyprawione, 
przekąski na bazie orzechów, orzechy prażone, orzechy 
preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki 
ziemne, powlekane orzechy nerkowca, powlekane orzechy 
laskowe, powlekane orzechy pistacjowe, mieszanki orze-
chów (do chrupania), suszone owoce, przekąski na bazie 
owoców, 30 przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski 
na bazie pszenicy, przekąski kukurydziane, krakersy solone, 
słone paluszki, słone precle, przekąski w formie precli, orze-
chy w polewie jako wyroby cukiernicze.

(210) 479518 (220) 2017 11 28
(731) TOPPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stajkowo
(540) INTENSA
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(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych, ziarno do żywienia 
zwierząt.

(210) 479681 (220) 2017 12 04
(731) DOBOSIEWICZ ARTUR GREENWOOD 

NIERUCHOMOŚCI-CONSULTING, Konstancin-Jeziorna
(540) GREENWOOD NIERUCHOMOŚCI-CONSULTING

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 479683 (220) 2017 12 04
(731) PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA,  

Tarnowskie Góry
(540) PRAGMAGO
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, faktoring, 
zarządzanie finansami, usługi finansowe, operacje finanso-
we, pożyczki (usługi finansowe), transakcje finansowe, za-
rządzanie finansami, zarządzanie portfelem nieruchomości, 
pożyczki dla handlowców pod zastaw kont należności, ścią-
ganie należności i faktoring, pożyczki finansowe dla handlu, 
usługi agencji faktoringowych, usługi konsultingu finanso-
wego, usługi transakcji finansowych online, usługi w zakresie 
faktoringu świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za po-
mocą telefonu.

(210) 479710 (220) 2017 12 04
(731) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) BLUE ORCA COFFEE

(531) 03.09.03, 03.09.23, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 kawa.

(210) 479721 (220) 2017 12 04
(731) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) SGB Banki Spółdzielcze

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty, 
publikacje na nośnikach elektronicznych, 16 wydawnictwa 
na nośniku papierowym, 35 usługi w zakresie organizowania 
aukcji, 36 usługi maklerskie, usługi w zakresie wykonywania 
czynności powierniczych, prowadzenia rachunków ban-

kowych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, przyjmo-
wania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, 
przyjmowania i dokonywania lokat w bankach, udzielania 
i zaciągania kredytów w bankach oraz pożyczek pienięż-
nych, udzielania i przyjmowania poręczeń i gwarancji ban-
kowych, wykonywania operacji czekowych i wekslowych, 
dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, prowadze-
nia obsługi finansowej obrotów międzynarodowych, prowa-
dzenia obsługi pożyczek bankowych, emitowania papierów 
wartościowych, dokonywania obrotu oraz prowadzenia 
kont depozytowych papierów wartościowych, emitowania 
i obsługi kart kredytowych, przechowywania przedmiotów 
i papierów wartościowych, udostępniania skrytek sejfowych, 
wykonywania czynności powierniczych, dokonywania sku-
pu i sprzedaży walut obcych, czeków, usługi leasingowe, 
faktoringowe, underwritingowe w zakresie doradztwa eko-
nomicznego, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ekspertyz 
dotyczących tematyki ekonomiczno - finansowej, 41 usługi 
w zakresie nauczania i szkolenia dotyczące finansów i banko-
wości, usługi w zakresie publikacji multimedialnej, w zakresie 
publikowania tekstów innych niż reklamowe.

(210) 479796 (220) 2017 12 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) MUCONEBU
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 479798 (220) 2017 12 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) HIALNEBU
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 479804 (220) 2017 12 06
(731) KIESZKOWSKI RAFAŁ AGRAF, Leszno
(540) MEXEN

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 11 baterie do urządzeń sanitarnych, deszczowni-
ce kąpielowe, panele prysznicowe, brodziki, umywalki łazien-
kowe, bidety, ubikacje, deski sedesowe, natryski, prysznice, 
wanny łazienkowe, zlewozmywaki kuchenne, grzejniki, kotły 
grzewcze, zasobniki ciepłej wody, podgrzewacze wody.

(210) 479810 (220) 2017 12 07
(731) KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) CZARNA PERŁA



Nr  ZT03/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 29

(531) 03.09.18, 17.02.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel [paliwo].

(210) 479811 (220) 2017 12 07
(731) KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) KTK Polska

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel [paliwo], 35 agencje impor-
towo - eksportowe, aukcje i przetargi [organizowanie sprze-
daży w trybie], 36 agencje celne, 39 dostarczenia towarów 
[zaopatrzenie], fracht [przewóz towarów], fracht kolejowy 
[transport], logistyka transportu, magazynowanie [wynajmo-
wanie], składowanie, składowanie towarów, spedycja, towary 
[dostarczanie], towary [składowanie], 42 badania chemiczne, 
badania techniczne, badania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, 45 arbitraż.

(210) 479816 (220) 2017 12 07
(731) PROENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) PROENERGO
(510), (511) 35 sprzedaż energii elektrycznej i gazu, usługi 
porównywania cen energii, usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług.

(210) 479818 (220) 2017 12 07
(731) KASPRZAK-SABIK DOROTA, Warszawa
(540) Dorota Goldpoint

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, 18 skóra i imitacje skóry 
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry 
zwierzęce, skóry surowe i torby podróżne, parasolki i paraso-
le przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 479828 (220) 2017 12 07
(731) EJLAK ANETTA PRACOWNIA KRAWIECKA, Jelenia Góra
(540) EJLAK

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 40 krawiectwo, szycie odzieży 
na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), usługi krawiec-
kie, usługi krawieckie [produkcja na zamówienie], 42 projek-
towanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 479833 (220) 2017 12 07
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) GARDISEPT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze 
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku 
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 
środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów 
stomatologicznych, antyseptyki, 10 urządzenia rozpylają-
ce do aerozoli do celów medycznych, aparaty i instrumen-
ty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, buteleczki 
z kroplomierzem do celów leczniczych, inhalatory.

(210) 479836 (220) 2017 12 07
(731) POLMOTOR AUTO-SERWIS JAN PRZEPŁATA,  

DARIUSZ OLKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) Super Pewniak

(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi marketingowe, organizowanie kam-
panii reklamowych, usługi przedstawicielskie, prowadzenie 
interesów osób trzecich, usługi dealerskie, usługi agencji im-
portowo - eksportowej, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz 
internetowa samochodów oraz innych pojazdów mecha-
nicznych, części zamiennych oraz akcesorii do pojazdów me-
chanicznych, 37 usługi w zakresie montażu, napraw i konser-
wacji samochodów oraz innych pojazdów mechanjcznych, 
42 usługi w zakresie badania i analiz technicznych pojazdów, 
testowanie pojazdów mechanicznych.

(210) 479838 (220) 2017 12 07
(731) POLMOTOR AUTO-SERWIS JAN PRZEPŁATA,  

DARIUSZ OLKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) POLMOTOR
(510), (511) 35 usługi marketingowe, organizowanie kam-
panii reklamowych, usługi przedstawicielskie, prowadzenie 
interesów osób trzecich, usługi dealerskie, usługi agencji 
importowo-eksportowej, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz 
internetowa samochodów oraz innych pojazdów mecha-
nicznych, części zamiennych oraz akcesorii do pojazdów me-
chanicznych, 37 usługi w zakresie montażu, napraw i konser-
wacji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych, 
42 usługi w zakresie badania i analiz technicznych pojazdów, 
testowanie pojazdów mechanicznych.

(210) 479839 (220) 2017 12 07
(731) POLMOTOR AUTO-SERWIS JAN PRZEPŁATA,  

DARIUSZ OLKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) GRUPA POLMOTOR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, organizowanie kam-
panii reklamowych, usługi przedstawicielskie, prowadzenie 
interesów osób trzecich, usługi dealerskie, usługi agencji 
importowo-eksportowej, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz 
internetowa samochodów oraz innych pojazdów mecha-
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nicznych, części zamiennych oraz akcesorii do pojazdów me-
chanicznych, 37 usługi w zakresie montażu, napraw i konser-
wacji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych, 
42 usługi w zakresie badania i analiz technicznych pojazdów, 
testowanie pojazdów mechanicznych.

(210) 479893 (220) 2017 12 08
(731) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gorlice

(540) arpireklamy.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe.

(210) 479896 (220) 2017 12 08
(731) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gorlice

(540) arpistudio.pl

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa farb, materia-
łów oświetleniowych, tynków, okładzin.

(210) 479897 (220) 2017 12 08
(731) DOMAŃSKI ANDRZEJ DOMAN, Warszawa
(540) DOMAN

(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 rękawice do celów medycznych, rękawice 
do masażu, 21 rękawice do użytku domowego, rękawice ku-
chenne, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importo-
wo - eksportowej, agencji informacji handlowej, oferowanie 
w mediach produktów stanowiących rękawice dla detalicz-
nego handlu, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
prasowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 479911 (220) 2017 12 08
(731) DONIEC-ZAWIDZKA IZABELLA FABRYKA ZDROWEGO 

UŚMIECHU, Szczecin
(540) Fabryka uśmiechu

(531) 01.03.02, 01.03.07, 01.03.12, 02.09.10, 04.05.05, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi dentystyczne i ortodontyczne.

(210) 479913 (220) 2017 12 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Paterek

(540) NIGELLUM
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, 5 wyroby medycz-
ne, środki nawilżające do użytku medycznego, kremy do pie-
lęgnacji skóry do użytku medycznego, balsamy do użytku 
medycznego, maści do celów leczniczych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry.

(210) 479915 (220) 2017 12 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Paterek

(540) AQUASAL
(510), (511) 5 suplementy diety do użytku medycznego, 
dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dietetycz-
ne środki spożywcze o przeznaczeniu medycznym, płyny 
nawadniające.

(210) 479917 (220) 2017 12 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Paterek

(540) ALTEVIT
(510), (511) 5 suplementy diety do użytku medycznego, do-
datki dietetyczne do użytku medycznego, syropy na kaszel.

(210) 479918 (220) 2017 12 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Paterek

(540) KAMILAN
(510), (511) 5 wyroby medyczne, środki nawilżające do użyt-
ku medycznego, spraye do nosa do użytku medycznego, 
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów medycznych, środki 
przeciwbólowe.

(210) 479922 (220) 2017 12 08
(731) MISIORNY TOMASZ, Łowęcin
(540) BIZZARTO
(510), (511) 20 meble, 35 usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej mebli.

(210) 479924 (220) 2017 12 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Paterek

(540) ETHERICUM
(510), (511) 5 wyroby medyczne, żele do stosowania miej-
scowego do użytku medycznego i terapeutycznego, żele 
przeciwbólowe, środki przeciwbólowe, balsamy do użyt-
ku medycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
medycznych.

(210) 479925 (220) 2017 12 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Paterek
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(540) NAVIL
(510), (511) 5 wyroby medyczne, środki nawilżające do użyt-
ku medycznego, spraye do nosa do użytku medycznego.

(210) 479931 (220) 2017 12 08
(731) WOJCIECHOWSKA KATARZYNA MARIA, Warszawa
(540) MIASTA RYTM
(510), (511) 9 filmy wideo, filmy do pobrania, książki w for-
macie cyfrowym do pobierania z Internetu, nagrane filmy, 
16 książki, poradniki [podręczniki], przewodniki, 35 usługi re-
klamowe związane z książkami, filmami video i treściami udo-
stępnianymi online, sprzedaż hurtowa i detaliczna w związ-
ku z książkami i filmami w szczególności za pośrednictwem 
sieci Internet, załatwianie prenumeraty książek, recenzji, ga-
zet lub komiksów, 41 produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja programów doku-
mentalnych, przygotowywanie programów rozrywkowych 
do emisji, produkcja programów telewizyjnych, montaż pro-
gramów telewizyjnych, sprzedaż programów telewizyjnych 
do kilku stacji, udostępnianie multimedialnych programów 
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, sze-
rokopasmowych, bezprzewodowych i online, usługi wy-
dawnicze i reporterskie, publikacja czasopism, publikacja 
i redagowanie książek, publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja ksią-
żek i czasopism elektronicznych online, nie do pobrania, pu-
blikacja online tekstów i druków, innych niż reklamowe, usłu-
gi pisania blogów, usługi pisania i tworzenia video-blogów.

(210) 479932 (220) 2017 12 08
(731) Brown-Forman Corporation, LOUISVILLE, US
(540) BLACK RASPBERRY LIQUEUR ROYALE DE FRANCE 

CHAMBORD

(531) 19.07.01, 19.07.22, 25.01.05, 25.01.06, 25.01.15, 25.01.18, 
24.09.01, 24.09.05, 24.09.13, 26.01.16, 26.01.21, 26.11.03, 
27.05.01

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, włącznie z alkoholami 
wysokoprocentowymi wymienionymi w międzynarodowej 
klasie 33.

(210) 479933 (220) 2017 12 08
(731) MASZOTA KRZYSZTOF, Pruszcz Gdański
(540) TRENER EDUKACJI FINANSOWEJ

(531) 02.01.01, 02.01.05, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, 
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 
usługi impresariów w działalności artystycznej, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, marketing, usługi modelingu 
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, produkcja 
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż pró-
bek, public relations reklama, telemarketing, kampanie mar-
ketingowe w mediach społecznościowych, rozprowadzanie 
gadżetów reklamowych, organizowanie pokazów mody 
w celach handlowych, audyt skomputeryzowany, audyty fi-
nansowe, audyty działalności gospodarczej, audyt sprawoz-
dań finansowych, audyt budżetu prywatnego, doradztwo 
związane z audytem, 36 usługi konsultingu finansowego, 
informacje finansowe, badania finansowe, indywidualne pla-
nowanie finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowe-
go, doradztwo finansowe, niezależne doradztwo w zakresie 
planowania finansowego, doradztwo finansowe związane 
z pożyczkami, doradztwo kredytowe, doradztwo w zakresie 
transformacji finansowych, doradztwo w zakresie zamiany 
dochodów aktywnych na pasywne przy użyciu kapitału wła-
snego i zewnętrznego, doradztwo w zakresie automatyza-
cji dochodów i biznesu, 41 szkolenia, szkolenia edukacyjne, 
szkolenia biznesowe, szkolenia związane z finansami, szko-
lenia w zakresie kwalifikacji finansowych, szkolenia związane 
z finansami, szkolenia z edukacji finansowej, budowania ma-
jątku i dochodu pasywnego, szkolenia w zakresie kwalifikacji 
zawodowych, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, usługi doradcze związane z przygotowaniem 
warsztatów [szkolenia].

(210) 479934 (220) 2017 12 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Paterek

(540) INTIMI

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 żele nawilżające, balsamy do celów kosme-
tycznych, kosmetyki, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodoryzujących, 5 wyroby medyczne, środki 
nawilżające do użytku medycznego, żele nawilżające, żele 
do stosowania miejscowego do użytku medycznego i te-
rapeutycznego, intymne preparaty nawilżające, żele do sty-
mulacji seksualnej, preparaty antybakteryjne, preparaty 
przeciwgrzybiczne.

(210) 479950 (220) 2017 12 09
(731) ZEG-ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) CZAZ
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące-
,elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami produkcyjnymi, ochron-
niki przepięciowe,ograniczniki elektryczne, przekaźniki elek-
tryczne,przetworniki elektryczne, przyrządy pomiarowe, re-
duktory elektryczne.
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(210) 479952 (220) 2017 12 09
(731) ZIEMKIEWICZ ADRIAN LOKUMI, Warszawa
(540) Lokumi

(531) 07.01.24, 07.01.25, 26.04.03, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, 
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, orga-
nizowanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, usługi zarządzania nieruchomościami, wynajem 
mieszkań, wynajem nieruchomości, zarządzanie portfelem 
nieruchomości.

(210) 479961 (220) 2017 12 11
(731) KOSIERADZKI ANDRZEJ GOWORK.PL, Siedlce
(540) GO let’s COOK akademia kulinarna

(531) 16.03.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 41 przygotowywanie, prowadzenie i organizo-
wanie warsztatów, szkoleń kulinarnych, 43 udostępnianie 
pomieszczeń na spotkania, eventy kulinarne.

(210) 479969 (220) 2017 12 11
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE HENRYK I ZBIGNIEW NEJMAN  
AUTO-HAK SPÓŁKA JAWNA, Słupsk

(540) AUTO HAK

(531) 26.11.08, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 haki metalowe, 12 haki holownicze, moco-
wania haków holowniczych, haki holownicze do pojazdów, 
usuwalne haki kulowe do pojazdów, metalowe haki holow-
nicze do pojazdów, haki (sprzęgi do przyczep) do pojazdów, 
35 reklama, promowanie działalności gospodarczej.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 460604, 478425, 478725, 479810, 479811

3 476871, 476944, 477880, 477956, 478434, 479232, 479321, 479459, 479818, 479913, 479934

4 477880, 479501, 479810, 479811

5 459309, 476871, 476944, 477716, 477956, 477999, 478425, 478434, 478679, 478725, 479232, 479475, 479796, 
479798, 479833, 479913, 479915, 479917, 479918, 479924, 479925, 479934

6 477880, 478171, 479969

7 476793, 478335, 478376, 479302, 479468

8 477880, 479302

9 476027, 476793, 477740, 478335, 478511, 478735, 478748, 478758, 478782, 479260, 479263, 479268, 479325, 
479453, 479454, 479721, 479931, 479950

10 476793, 476871, 476944, 479274, 479453, 479454, 479833, 479897

11 478013, 478090, 478091, 478335, 478376, 479804

12 476793, 478806, 479969

14 479274

16 476027, 476793, 477636, 477880, 478372, 479721, 479931

17 479378

18 479368, 479818

19 478143, 478755, 478802, 479378

20 477880, 477957, 477958, 477959, 477960, 477965, 477966, 477967, 477968, 478376, 479378, 479922

21 477880, 478013, 478090, 478091, 479244, 479319, 479897

25 477900, 479244, 479818, 479828

29 476724, 476728, 477014, 477999, 479370, 479384, 479506

30 476724, 476728, 477999, 478373, 478680, 479221, 479222, 479506, 479710

31 478725, 479518

32 477999

33 479319, 479932

35 473784, 476027, 477510, 478143, 478372, 478511, 478726, 478733, 478735, 478748, 478755, 478758, 478782, 
478802, 478824, 479049, 479232, 479319, 479376, 479458, 479721, 479811, 479816, 479836, 479838, 479839, 
479893, 479896, 479897, 479922, 479931, 479933, 479969

36 478143, 478157, 478735, 478748, 478758, 479220, 479277, 479376, 479681, 479683, 479721, 479811, 479933, 
479952

37 473784, 476793, 478143, 478335, 479260, 479263, 479268, 479277, 479836, 479838, 479839

38 476027, 478335, 478372, 478782

39 476793, 479275, 479277, 479333, 479369, 479811

40 477999, 478726, 479828

41 476027, 477636, 477866, 478372, 478565, 478733, 478836, 479049, 479322, 479456, 479721, 479931, 479933, 
479961

42 476027, 476793, 477510, 477740, 477866, 478143, 478157, 478335, 478758, 478782, 479260, 479263, 479268, 
479453, 479454, 479811, 479828, 479836, 479838, 479839

43 474701, 476849, 478274, 478297, 479256, 479259, 479271, 479961

44 460604, 476793, 477866, 478282, 478565, 479322, 479325, 479453, 479454, 479911

45 479811
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

AA WĘGIEL SZMARAGDOWY 478434

Abu 478565

ADEN 477959

adminora 479376

AGRO REWOLUCJE 478725

AioCare 479453

ALTEVIT 479917

ALVO Integra 478511

AQUASAL 479915

Aromatol 459309

arpireklamy.pl 479893

arpistudio.pl 479896

ASPEN 478802

AUTO HAK 479969

BASE EXTRA 479459

BEBIPROGRAM 479322

Bielenda Juicy Jelly Mask 479321

bilo 478758

BIZZARTO 479922

BLACK RASPBERRY LIQUEUR ROYALE  
DE FRANCE CHAMBORD 479932

BLUE ORCA COFFEE 479710

BONPIEDLAROUTE 479275

Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo 477636

Cáfe Jazz Festival 479456

CALABRINI 477957

CIOSANE 479506

COLLINE PHARMA 477956

Cs CS Group 476027

CZARNA PERŁA 479810

CZAZ 479950

D way of life więcej niż taniec! 478836

DOMAN 479897

DOMINO 477965

Dorota Goldpoint 479818

druk24h.pl Druk od ręki 478726

EJLAK 479828

EkoRedux 477740

EKPO OFERTA DLA PRZEMYSŁU 479302

ETHERICUM 479924

Fabryka uśmiechu 479911

FERYSTER 479260

FERYSTER 479263

FERYSTER 479268

FITBACK FOOD & FAMILY 476849

FOODIES YOUR FIT FOOD 477999

Futbol Park 478733

GARDISEPT 479833

GIEŁDZIŃSKI AMET 478171

Gierkrówka 478297

GO let’s COOK akademia kulinarna 479961

GREENWOOD  
NIERUCHOMOŚCI-CONSULTING 479681

GRIPACTIVE Andrographis paniculata  
i inne WIT. A C D E 476944

GRUPA POLMOTOR 479839

HARTIKA 479378

HELIOS 479501

HIALNEBU 479798

Honesta 479220

Immunox 477716

INES 477966

INSTALBUD-RZESZÓW 478143

INTENSA 479518

INTIMI 479934

jtc 478335

JUNIOR CHEF 478680

KAMILAN 479918

KONGRES POLSKIEGO EKSPORTU 479049

KRYS 477967

KTK Polska 479811

La Bonita 478013

La Bonita 478090

La Bonita 478091

LACORE COFFEE 479222

LANCORE COFFEE 479221

LIDO 477960

Lokumi 479952

Lume di Luna 477900

MAMILOVE 479274

maxicortan 479475

Mazzini 479368

medicus 478282

MEXEN 479804

MIASTA RYTM 479931

MPI systemy dla środowiska 478376

MR GLASS 478806

MUCONEBU 479796

MyAioo 479454

Na walizkach Cafe 479256
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NAVIL 479925

NIGELLUM 479913

obud INVEST 479277

PAPERLESS 478782

Plush Minky 479458

POKUSA 477968

POLMOTOR 479838

PRAGMAGO 479683

PROENERGO 479816

Proton 479468

Przysnacki CHIPSY W KOTLE PRAŻONE  
przechrupkie! BEZ DODATKU  
GLUTAMINIANU SODU 476728

Przysnacki CHIPSY W KOTLE PRAŻONE 
przechrupkie! 476724

Pulgran 460604

reha team 476793

RENTRANS CARGO OT Logistics Group 479333

Restauracja Ukraińska 474701

Retro Audio 473784

SGB Banki Spółdzielcze 479721

siła polskiego żubra 478735

siła żubra 478748

Smaczki Maszki 478274

Soligrano l’Apetite 478373

SOLINEA 479232

SPECJAŁY AZJI Zamigo 479259

STREFA WINA 479319

STUDIO METRY 478157

Super Pewniak 479836

Support-pH 478425

Śniadaniowa 479370

targujemy.pl 478824

TENUS 477958

THE GRAFFITI WALL 477510

TRENER EDUKACJI FINANSOWEJ 479933

tricho care Ewelina Szendzielorz 477866

VARLESCA 479244

vive Transport BIERZEMY NA SIEBIE WIĘCEJ 479369

W KURNIK’U CHICKEN BAR 479271

WILLOW 478755

WLASNYBIZNES.PL PORTAL DLA LUDZI  
PRZEDSIĘBIORCZYCH 478372

YERSI-FISHVAX 478679



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy  
(w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku), klasy towarowe.

1381628 CFE: 24.01.01 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 
21, 25, 28, 35, 38, 42

WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.   
NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ   

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

7  1381628 

9  1381628 

11  1381628 

12  1381628 

14  1381628 

16  1381628 

18  1381628 

20  1381628 

21  1381628 

25  1381628 

28  1381628 

35  1381628 

38  1381628 

42  1381628



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.

774280 CARVER (2017 10 18) 12
815521 terno scorrevoli (2017 11 13)

CFE: 25.01.09, 27.05.01 6
815625 t (2017 11 13)

CFE: 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13 6
906646 FIRMAX (2017 11 21) 6, 19, 20, 35, 37
1098289 QoQa (2017 12 12)

CFE: 27.05.19, 29.01.01 35, 38, 39
1218183 tottolet HYGIENIC SYSTEMS (2017 06 12)

CFE: 04.05.05, 26.04.04, 29.01.04 11, 17
1228416 NOVY PORT (2017 11 09) 4, 35, 37
1298162 ChatSim (2017 11 01)

CFE: 01.15.21, 29.01.12 9, 36, 38
1347224 ZEN KOMPRESR (2017 11 09)

CFE: 26.11.02, 27.05.08, 29.01.12 7
1381564 VESTOCOR (2017 10 13) 1, 2, 3
1381586 RAMsorb (2017 11 21) 1
1381632 JS (2017 07 10)

CFE: 26.01.01, 27.05.01 29, 30
1381740 Y Y-SOCKS (2017 11 03)

CFE: 26.01.18, 27.05.10 25
1381768 FACHMAN (2017 04 27, 2016 12 14)

CFE: 09.03.03, 27.03.15, 27.05.01 9, 10, 21, 
25, 35

1381776 ST Meetings & Incentives  
(2017 08 07, 2017 04 04)
CFE: 09.03.13, 27.03.15, 
27.05.10, 29.01.12

35, 39, 41, 43

1381799 DX-LABS (2017 04 21, 2017 04 12)
CFE: 27.05.01 9, 11, 35, 38

1381812 2017 11 23)
CFE: 01.01.01, 26.05.01, 28.03.00 5

1381837 Genesis Mining (2017 09 13)
CFE: 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12 36, 42

1381902 YESIDO (2017 10 31)
CFE: 27.05.01 9

1381921 little MO&Co. (2017 10 20) 25
1381927 BIAXPLEN (2017 09 28) 16
1381999 Sacrs Fren cheese (2017 11 02, 2017 05 05)

CFE: 26.04.02, 27.05.02 29
1382030 LEBERKAS-PEPI (2017 08 24) 29, 30, 43
1382040 FURNITUR-GROUP 

(2017 10 20)
26, 35

1382042 Activegel hydrophilic implant (2017 10 18)
CFE: 01.15.15, 27.05.07, 29.01.12 5, 44

1382090 Make the cities flow again 
(2017 06 14, 2017 05 15)

12, 39

1382161 KangerTech (2017 10 18)
CFE: 26.01.01 34

1382162 XINGYUAN (2017 08 23)
CFE: 26.13.25, 28.03.00 16, 24, 27

1382181 2017 06 28)
CFE: 24.17.25, 26.04.02 6

1382213 PLT (2017 10 20)
CFE: 27.05.22 11

1382309 EPSILON (2017 09 19) 35, 42
1382313 2017 10 25)

CFE: 28.03.00 6
1382321 AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER 

(2017 10 13)
CFE: 17.02.01, 27.05.10, 29.01.13 5, 32

1382329 Dermapharm AG (2017 11 13, 2017 05 15)
CFE: 26.01.01, 26.11.01, 27.05.11 3, 5, 10

1382335 Frigid (2017 11 06, 2017 10 20)
CFE: 19.11.04, 27.05.01 35



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

1  1381564, 1381586 

2  1381564 

3  1381564, 1382329 

4  1228416 

5  1381812, 1382042, 1382321, 1382329 

6  815521, 815625, 906646, 1382181, 1382313 

7  1347224 

9  1298162, 1381768, 1381799, 1381902 

10  1381768, 1382329 

11  1218183, 1381799, 1382213 

12  774280, 1382090 

16  1381927, 1382162 

17  1218183 

19  906646 

20  906646 

21  1381768 

24  1382162 

25  1381740, 1381768, 1381921 

26  1382040 

27  1382162 

29  1381632, 1381999, 1382030 

30  1381632, 1382030 

32  1382321 

34  1382161 

35  906646, 1098289, 1228416, 1381768, 1381776, 1381799, 1382040,
 1382309, 1382335 

36  1298162, 1381837 

37  906646, 1228416 

38  1098289, 1298162, 1381799 

39  1098289, 1381776, 1382090 

41  1381776 

42  1381837, 1382309 

43  1381776, 1382030 

44  1382042



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.

474927 INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 12 14 5

473640 VEGA Grieshaber KG
2017 12 18 9, 42
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

52/2017 99 474388
474388 DOZ S.A. Informacja ta nie powinna zostać 

opublikowana2017 12 04 35


