
Znaki towarowe

Warszawa 2018

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

6 

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 5 lutego 2018 r. Nr ZT06

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) 465216 (220) 2016 12 15
(731) GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) OMC Motors

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej detalicznej, rów-
nież za pośrednictwem Internetu: pojazdów samochodo-
wych, części pojazdów samochodowych oraz akcesoriów 
do pojazdów samochodowych, 36 pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów leasingu oraz umów kredytowych doty-
czące pojazdów samochodowych, usługi brokerów i agen-
tów ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie 
ubezpieczeń majątkowych, usługi w zakresie obrotu nieru-
chomościami, Timesharing nieruchomości, usługi w zakresie 
finansowania nieruchomości, usługi inwestowania w nieru-
chomości, 37 usługi serwisu i naprawy pojazdów samocho-
dowych w zakresie mechaniki, blacharstwa i lakiernictwa, 
39 usługi wynajmu pojazdów samochodowych.

(210) 465798 (220) 2016 12 29
(731) VERSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Plewiska

(540) VCM VERSEO CAMPAIGN MANAGER
(510), (511) 35 reklama, analiza rynkowa, badania rynku, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, materiały reklamowe, kompu-
terowe bazy danych (pozyskiwanie danych), komputerowe 
bazy danych (systematyzacja danych), komputerowe zarzą-
dzanie plikami, wyszukiwanie w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie 
materiałów reklamowych, sortowanie danych w bazach 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie no-
śników reklamowych, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych 
[telekomunikacja], wypożyczenie urządzeń do przesyłania 
informacji, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kom-
puterowych, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydziela-
nie dostępu do baz danych, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, 42 elektroniczna konwersja 
danych lub programów, instalacje oprogramowania kompu-
terowego, monitoring systemu komputerowego przy użyciu 
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projek-

towanie systemów komputerowych, wyszukiwarki interne-
towe (dostarczenie - [opracowanie]), analizy systemów kom-
puterowych, badania techniczne, digitalizacja dokumentów 
[skanowanie], doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek 
internetowych.

(210) 465958 (220) 2017 01 04
(731) SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(540) SuperDrob kurczak ze wsi z powolnego chowu  

100% PASZA ROŚLINNA 5 POLSKICH ZBÓŻ PSZENICA, 
PSZENŻYTO, JĘCZMIEŃ OWIES KUKURYDZA 
MARCHEWKA 100% POLSKI CHÓW Z MAŁYCH, 
RODZINNYCH GOSPODARSTW czy wiesz że? Polski 
kurczak na mocy ustawy o ochronie zwierząt z dnia 
11 marca 2004 r. hodowany jest BEZ DODATKU 
HORMONÓW Polski kurczak na mocy dyrektywy UE 
1831/2003 od dnia 1 stycznia 2006 r. żywiony jest 
paszą BEZ ANTYBIOTYKOWYCH STYMULATORÓW 
WZROSTU www.kurczakzewsi.pl

(531) 03.07.03, 03.07.24, 05.07.02, 05.09.01, 25.01.15, 25.01.18, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 drób nieżywy, flaki, galarety mięsne, jaja, kieł-
basy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, koncentraty 
rosołu, konserwy mięsne, mięso, ekstrakty mięsne, mięso 
konserwowane, mięso solone, smalec, szynka, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, pasztet z wątróbki, wędliny, 30 cheeseburgery, 
mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, mięsne sosy, 
paszteciki, przyprawy, sosy do sałatek.

(210) 465961 (220) 2017 01 04
(731) SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(540) SuperDrob

(531) 03.07.03, 03.07.24, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.15, 27.05.01

(510), (511) 29 drób nieżywy, flaki, galarety mięsne, jaja, kieł-
basy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, koncentraty 
rosołu, konserwy mięsne, mięso, ekstrakty mięsne, mięso 
konserwowane, mięso solone, smalec, szynka, tłuszcze ja-
dalne, wątroba, pasztet z wątróbki, wędliny, 30 cheesebur-
gery, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, mięsne 
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sosy, paszteciki, przyprawy, sosy do sałatek, 35 prowadzenie 
usług w zakresie: agencji importowo - eksportowej, agencji 
informacji handlowej, agencji reklamowej, badanie rynku, 
udzielanie handlowych informacji i porad konsumentom, 
handlowe wyceny, prezentowanie produktów mięsnych 
w mediach do celów promocji sprzedaży i reklamy, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyj-
nej i prasowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
promocji sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie sklepów 
detalicznych lub hurtowni zapewniających wyselekcjono-
wanie z myślą o osobach trzecich produktów mięsnych, bez 
uwzględnienia transportu, tak by umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach.

(210) 468044 (220) 2017 02 23
(731) CK MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CK Money

(531) 26.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 469043 (220) 2017 03 17
(731) IKEA Centres A/S, Kastrup, DK
(540) FRANOWO CENTRUM

(531) 04.05.02, 10.03.10, 10.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biuro-
we, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama 
zewnętrzna, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy tele-
wizyjne, wynajmowanie urządzeń biurowych i wyposażenia 
biurowego, organizowanie targów w celach handlowych 
i reklamowych, kolportaż próbek, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji dla 
nieobecnych abonentów, reklama zewnętrzna jako rekla-
ma bilboardowa, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
reklama on-line za pomocą sieci komputerowej, kreowanie 
wizerunku firmy, usług, towarów, wynajem fotokopiarek, 
dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dys-
trybutorów automatycznych, uaktualnienie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, orga-
nizacja regionalnych i krajowych kampanii reklamowych, 
sprzedaż detaliczna i zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnorodnych towarów w sklepach wielko powierzchnio-
wych umożliwiające klientom wygodne ich obejrzenie i za-

kup z wyłączeniem ich transportu obejmujące: wszelkiego 
rodzaju żywność, napoje, odzież i akcesoria, obuwie, wyroby 
ze skóry i imitacji skóry, kosmetyki, środki higieniczne, che-
mię gospodarczą, chemię budowlaną, materiały budowlane, 
meble, wyroby z tworzyw sztucznych, dekoracje, artykuły 
gospodarstwa domowego, tekstylia, artykuły pościelowe, 
tkaniny, dywany, przybory kuchenne, towary przemysłowe, 
artykuły dla zwierząt, sprzęt elektroniczny, instrumenty mu-
zyczne, sprzęt sportowy, artykuły do fitnessu, zabawki, gry, 
narzędzia, artykuły podróżne, walizki, artykuły do majsterko-
wania, gazety, książki, artykuły szkolne, artykuły papiernicze, 
artykuły do malowania i rysowania, wyposażenie dla dzie-
cięcych placów zabaw i sprzęt ogrodowy, artykuły motory-
zacyjne, samochody i motocykle, farmaceutyki i produkty 
medyczne, produkty optyczne, tytoń i wyroby dla palaczy, 
rękodzielnicze wyroby z tekstyliów, drewna, metalu, plastiku, 
kory brzozowej, kamienia, szkła oraz skóry, 36 ubezpieczenia, 
usługi finansowe, bankowość, majątek nieruchomy, pośred-
nictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czyn-
szów, agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych oraz komercyjnych, 
wycena nieruchomości, wycena majątku nieruchomego, 
wyceny finansowe dotyczące ubezpieczeń, bankowości, 
nieruchomości, zarządzaniem majątkiem nieruchomym, 
37 usługi budowlane, naprawy urządzeń i instalacji stoso-
wanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, 
usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i instalacji stosowa-
nych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, 
informacja budowlana, budowa pawilonów i sklepów, infor-
macja o naprawach, nadzór budowlany, budownictwo prze-
mysłowe, montaż rusztowań, 42 architektura, projektowanie 
dekoracji wnętrz, projektowanie budynków, inżynieria tech-
niczna, doradztwo budowlane i architektoniczne, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi tymczasowego 
zakwaterowania.

(210) 469791 (220) 2017 03 31
(731) TRYTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) 

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 09.03.17
(510), (511) 6 metalowe końcówki do przewodów, metalo-
we końcówki do kabli, dławice metalowe, złączki metalowe 
do przewodów, złączki metalowe do kabli, przepusty meta-
lowe, metalowe elementy wyposażenia rozdzielnie, zaciski 
metalowe do kabli, zaciski metalowe rur, opaski metalowe 
do kabli, opaski metalowe do rur, uchwyty metalowe do ka-
bli, uchwyty metalowe do kabli lub rur, metalowe elementy 
napinające, nakrętki napinające metalowe, metalowe branso-
letki identyfikacyjne, metalowe elementy złączne, metalowe 
klamry do rur, metalowe paski do spinania kabli, ściągacze 
metalowe, metalowe zaciski spinające, zaciski zabezpieczają-
ce metalowe, 20 zaciski niemetalowe do kabli, zaciski z two-
rzyw sztucznych do kabli i rur, opaski niemetalowe do kabli, 
opaski z tworzyw sztucznych do kabli i rur, uchwyty nieme-
talowe do kabli, uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli lub 
rur, niemetalowe elementy napinające, nakrętki napinające 
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niemetalowe, niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, nie-
metalowe elementy złączne, niemetalowe klamry do rur, 
niemetalowe paski do spinania kabli, ściągacze niemetalo-
we, niemetalowe zaciski spinające, zaciski zabezpieczające 
niemetalowe, niemetalowe rurki termokurczliwe, niemetalo-
we końcówki do przewodów, niemetalowe końcówki do ka-
bli, dławice niemetalowe, przepusty niemetalowe, złączki 
niemetalowe do przewodów, złączki niemetalowe do kabli, 
izolacje niemetalowe, niemetalowe korytka do przewodów, 
niemetalowe korytka do kabli, niemetalowe korytka grze-
bieniowe, niemetalowe tabliczki opisowe, niemetalowe ele-
menty wyposażenia rozdzielni.

(210) 470204 (220) 2017 04 09
(731) Trei Real Estate GmbH, Mülheim an der Ruhr, DE
(540) Vendo
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowa-
nia centrami handlowymi oraz w zakresie obsługi bizneso-
wej centrów handlowych, usługi centrów  handlowych, 
w zakresie usług handlu detalicznego w obszarach: żywno-
ści i używek, odzieży i artykułów przemysłowych, zwłaszcza 
wyrobów chemicznych do celów gospodarczych, nauko-
wych, fotograficznych, rolniczych, ogrodniczych i leśnych, 
żywic syntetycznych w stanie surowym, tworzyw sztucz-
nych w stanie surowym, nawozów, środków do gaszenia 
ognia, środków do utwardzania i lutowania metali, wyrobów 
chemicznych do utrzymywania świeżości i konserwowania 
artykułów spożywczych, środków garbarskich, klejów do ce-
lów przemysłowych, farb, pokostów, lakierów, środków anty-
korozyjnych, środków do konserwowania drewna, środków 
barwiących, bejc, żywic naturalnych w stanie surowym, folii 
metalowych i metali w formie sproszkowanej dla malarzy, 
dekoratorów, drukarzy i artystów, środków piorących i wy-
bielających, środków do czyszczenia, polerowania, usuwania 
tłuszczów i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olej-
ków eterycznych, środków do pielęgnacji ciała i urody, pły-
nów do układania włosów, środków do czyszczenia zębów, 
olejów i tłuszczów przemysłowych, smarów, środków po-
chłaniających, nawilżających i wiążących kurz, paliw (łącznie 
z paliwami silnikowymi), materiałów oświetleniowych, świec 
i i knotów do oświetlenia, wyrobów farmaceutycznych i we-
terynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych, 
substancji dietetycznych do użytku leczniczego lub wetery-
naryjnego, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla 
ludzi i zwierząt, plastrów, materiałów opatrunkowych, mate-
riałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, 
środków odkażających, środków do zwalczania szkodników, 
fungicydów, herbicydów, metali nieszlachetnych i ich sto-
pów, materiałów budowlanych z metalu, budowli przeno-
śnych z metalu, materiałów metalowych do budowy szyn, 
kabli i drutów metalowych (nie do celów elektrycznych), wy-
robów ślusarskich i drobnych wyrobów metalowych, rur me-
talowych, sejfów, wyrobów metalowych, rud, maszyn i obra-
biarek, silników (z wyjątkiem silników do pojazdów 
lądowych), mechanizmów sprzęgania i napędu (z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanicznych na-
rzędzi rolniczych, inkubatorów do jaj, narzędzi i urządzeń 
sterowanych ręcznie, wyrobów nożowniczych, noży, widel-
ców i łyżek, broni siecznej i broni białej, przyrządów do gole-
nia, urządzeń i przyrządów naukowych, żeglarskich, geode-
zyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, 
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, 
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzeń 
i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształca-
nia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 

lub obrazu, magnetycznych nośników danych, płyt do na-
grywania, płyt CD i DVD i innych cyfrowych nośników da-
nych, automatów sprzedających i mechanizmów do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kas 
sklepowych, maszyn liczących, urządzeń do przetwarzania 
danych, komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, opro-
gramowania komputerowego, urządzeń do gaszenia ognia, 
urządzeń i przyrządów chirurgicznych, medycznych, stoma-
tologicznych i weterynaryjnych, protez kończyn, oczu i zę-
bów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania 
stosowanych w chirurgii, urządzeń do oświetlania, ogrzewa-
nia, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wen-
tylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych, po-
jazdów, urządzeń służących do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, broni palnej, amunicji i pocisków, 
materiałów wybuchowych, fajerwerków, metali szlachet-
nych i ich stopów oraz wykonanych z nich lub pokrytych 
nimi wyrobów, wyrobów jubilerskich, biżuterii, kamieni szla-
chetnych i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich 
i chronometrycznych, instrumentów muzycznych, papieru, 
kartonu i towarów z nich wykonanych, druków, materiałów 
introligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, kle-
jów do papieru i artykułów piśmienniczych lub do użytku 
domowego, artykułów dla artystów, pędzli, maszyn do pisa-
nia i artykułów biurowych (za wyjątkiem mebli), materiałów 
szkoleniowych i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatury), ma-
teriałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, 
czcionek drukarskich, matryc drukarskich, kauczuku, guta-
perki, gumy, azbestu, miki i wyrobów z nich wytworzonych, 
wyrobów z tworzyw sztucznych (półfabrykatów), materia-
łów wypełniających, uszczelniających i izolacyjnych, przewo-
dów giętkich (nie z metalu), skóry i imitacji skóry oraz towa-
rów z nich wytworzonych, skór zwierzęcych i futer, toreb 
podróżnych i torebek, parasoli i parasolek przeciwsłonecz-
nych, lasek, biczy, uprzęży i wyrobów rymarskich i siodlar-
skich, materiałów budowlanych (nie z metalu), rur (nie z me-
talu) do celów budowlanych, asfaltu, smoły i bituminów, 
budowli przenośnych (nie z metalu), pomników (nie z meta-
lu), mebli, luster, ram do obrazów, wyrobów z drewna, korka, 
trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, 
szylkretu, bursztynu, masy perłowej, sepiolitu i ich zamienni-
ków lub z tworzyw sztucznych, przyborów i pojemników 
do użytku w kuchni i w gospodarstwie domowym, grzebieni 
i gąbek, szczotek i pędzli (z wyjątkiem pędzli malarskich), ma-
teriałów do wytwarzania pędzli, sprzętu do czyszczenia, 
waty szklanej, nieprzetworzonego lub częściowo przetwo-
rzonego szkła, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownic-
twie, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, 
lin, sznurów, sieci, namiotów, brezentów, żagli, worków, ma-
teriałów do wypełniania (z wyjątkiem kauczuku i tworzyw 
sztucznych), surowych włókien, przędzy i nici dla włókiennic-
twa, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, pościeli i nakryć sto-
łowych, ubrań, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, 
wstążek i splotów, guzików, haftek i oczek, szpilek i igieł, 
sztucznych kwiatów, dywanów, wycieraczek, mat, linoleum 
i innych wykładzin, tapet (z wyjątkiem z materiałów tekstyl-
nych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sporto-
wych, ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, 
ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszo-
nych i gotowanych warzyw i owoców, galaret i galaretek, 
konfitur, kompotów, jaj, mleka i produktów mlecznych, spo-
żywczych olejów i tłuszczów, kawy, herbaty, kakao, substytu-
tów kawy, cukru, ryżu, tapioki, sago, mąki i produktów zbożo-
wych, chleba, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, lodów 
spożywczych, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia, 
soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), przypraw, lodu, pro-
duktów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz ziaren, żywych 
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zwierząt, świeżych owoców i warzyw, nasion, naturalnych 
roślin i kwiatów, karmy, słodu, piwa, wód mineralnych i gazo-
wanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów 
owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepara-
tów do przygotowywania napojów, napojów alkoholowych 
(z wyjątkiem piwa), tabaki, artykułów tytoniowych i zapałek, 
usługi w zakresie gromadzenia wymienionych wyżej towa-
rów i ich prezentacji dla celów reklamowych i handlowych, 
pośrednictwo w zawieraniu umów na rzecz osób trzecich 
w zakresie świadczenia usług, wszystkie wyżej wymienione 
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, rekla-
ma, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, usługi w zakresie zapewniania platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów rekla-
mowych, wynajmowanie stanowisk handlowych, wynaj-
mowanie i wydzierżawianie powierzchni reklamowych 
i wystawienniczych w centrach handlowych, usługi wspar-
cia sprzedaży w zakresie nieruchomości oraz w zakresie za-
gospodarowania budynków przeznaczonych na cele komer-
cyjne, w tym centrów handlowych i biurowych, 36 usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie nie-
ruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami, zarządzanie budynkami, usługi w zakresie pośred-
nictwa, najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu 
do nieruchomości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczo-
nych do co-workingu, sklepów detalicznych, centrów han-
dlowych, sklepów z artykułami spożywczymi, hurtowni, skle-
pów z artykułami budowlanymi, domów towarowych, 
sklepów z artykułami ogrodniczymi i wyrobami żelaznymi, 
sklepów z artykułami sportowymi, pomieszczeń przezna-
czonych pod działalność gospodarczą, centrów kongreso-
wych i wystawienniczych, jak również do przynależnych 
do nich pomieszczeń, usługi maklerskie w dziedzinie nieru-
chomości, usługi agencji nieruchomości, w tym usługi w za-
kresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz w zakresie ob-
rotu i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie 
pobierania czynszu z najmu i dzierżawy, zarządzanie grunta-
mi, organizacja finansowania pod projekty budowlane, usłu-
gi w zakresie zawierania umów najmu i dzierżawy, u zarzą-
dzanie budynkami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie 
lokalami mieszkalnymi.

(210) 470206 (220) 2017 04 09
(731) Trei Real Estate GmbH, Mülheim an der Ruhr, DE
(540) Vendo Park
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowa-
nia centrami handlowymi oraz w zakresie obsługi bizneso-
wej centrów handlowych, usługi centrów  handlowych, 
w zakresie usług handlu detalicznego w obszarach: żywno-
ści i używek, odzieży i artykułów przemysłowych, zwłaszcza 
wyrobów chemicznych do celów gospodarczych, nauko-
wych, fotograficznych, rolniczych, ogrodniczych i leśnych, 
żywic syntetycznych w stanie surowym, tworzyw sztucz-
nych w stanie surowym, nawozów, środków do gaszenia 
ognia, środków do utwardzania i lutowania metali, wyrobów 
chemicznych do utrzymywania świeżości i konserwowania 
artykułów spożywczych, środków garbarskich, klejów do ce-
lów przemysłowych, farb, pokostów, lakierów, środków anty-
korozyjnych, środków do konserwowania drewna, środków 
barwiących, bejc, żywic naturalnych w stanie surowym, folii 
metalowych i metali w formie sproszkowanej dla malarzy, 
dekoratorów, drukarzy i artystów, środków piorących i wy-
bielających, środków do czyszczenia, polerowania, usuwania 
tłuszczów i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olej-
ków eterycznych, środków do pielęgnacji ciała i urody, pły-

nów do układania włosów, środków do czyszczenia zębów, 
olejów i tłuszczów przemysłowych, smarów, środków po-
chłaniających, nawilżających i wiążących kurz, paliw (łącznie 
z paliwami silnikowymi), materiałów oświetleniowych, świec 
i i knotów do oświetlenia, wyrobów farmaceutycznych i we-
terynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych, 
substancji dietetycznych do użytku leczniczego lub wetery-
naryjnego, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla 
ludzi i zwierząt, plastrów, materiałów opatrunkowych, mate-
riałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, 
środków odkażających, środków do zwalczania szkodników, 
fungicydów, herbicydów, metali nieszlachetnych i ich sto-
pów, materiałów budowlanych z metalu, budowli przeno-
śnych z metalu, materiałów metalowych do budowy szyn, 
kabli i drutów metalowych (nie do celów elektrycznych), wy-
robów ślusarskich i drobnych wyrobów metalowych, rur me-
talowych, sejfów, wyrobów metalowych, rud, maszyn i ob-
rabiarek, silników (z wyjątkiem silników do pojazdów 
lądowych), mechanizmów sprzęgania i napędu (z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanicznych na-
rzędzi rolniczych, inkubatorów do jaj, narzędzi i urządzeń 
sterowanych ręcznie, wyrobów nożowniczych, noży, widel-
ców i łyżek, broni siecznej i broni białej, przyrządów do gole-
nia, urządzeń i przyrządów naukowych, żeglarskich, geode-
zyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, 
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, 
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzeń 
i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształca-
nia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, magnetycznych nośników danych, płyt do na-
grywania, płyt CD i DVD i innych cyfrowych nośników da-
nych, automatów sprzedających i mechanizmów do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kas 
sklepowych, maszyn liczących, urządzeń do przetwarzania 
danych, komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, opro-
gramowania komputerowego, urządzeń do gaszenia ognia, 
urządzeń i przyrządów chirurgicznych, medycznych, stoma-
tologicznych i weterynaryjnych, protez kończyn, oczu i zę-
bów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania 
stosowanych w chirurgii, urządzeń do oświetlania, ogrzewa-
nia, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wen-
tylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych, po-
jazdów, urządzeń służących do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, broni palnej, amunicji i pocisków, 
materiałów wybuchowych, fajerwerków, metali szlachet-
nych i ich stopów oraz wykonanych z nich lub pokrytych 
nimi wyrobów, wyrobów jubilerskich, biżuterii, kamieni szla-
chetnych i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich 
i chronometrycznych, instrumentów muzycznych, papieru, 
kartonu i towarów z nich wykonanych, druków, materiałów 
introligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, kle-
jów do papieru i artykułów piśmienniczych lub do użytku 
domowego, artykułów dla artystów, pędzli, maszyn do pisa-
nia i artykułów biurowych (za wyjątkiem mebli), materiałów 
szkoleniowych i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatury), ma-
teriałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, 
czcionek drukarskich, matryc drukarskich, kauczuku, guta-
perki, gumy, azbestu, miki i wyrobów z nich wytworzonych, 
wyrobów z tworzyw sztucznych (półfabrykatów), materia-
łów wypełniających, uszczelniających i izolacyjnych, przewo-
dów giętkich (nie z metalu), skóry i imitacji skóry oraz towa-
rów z nich wytworzonych, skór zwierzęcych i futer, toreb 
podróżnych i torebek, parasoli i parasolek przeciwsłonecz-
nych, lasek, biczy, uprzęży i wyrobów rymarskich i siodlar-
skich, materiałów budowlanych (nie z metalu), rur (nie z me-
talu) do celów budowlanych, asfaltu, smoły i bituminów, 
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budowli przenośnych (nie z metalu), pomników (nie z meta-
lu), mebli, luster, ram do obrazów, wyrobów z drewna, korka, 
trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, 
szylkretu, bursztynu, masy perłowej, sepiolitu i ich zamienni-
ków lub z tworzyw sztucznych, przyborów i pojemników 
do użytku w kuchni i w gospodarstwie domowym, grzebieni 
i gąbek, szczotek i pędzli (z wyjątkiem pędzli malarskich), ma-
teriałów do wytwarzania pędzli, sprzętu do czyszczenia, 
waty szklanej, nieprzetworzonego lub częściowo przetwo-
rzonego szkła, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownic-
twie, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, 
lin, sznurów, sieci, namiotów, brezentów, żagli, worków, ma-
teriałów do wypełniania (z wyjątkiem kauczuku i tworzyw 
sztucznych), surowych włókien, przędzy i nici dla włókiennic-
twa, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, pościeli i nakryć sto-
łowych, ubrań, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, 
wstążek i splotów, guzików, haftek i oczek, szpilek i igieł, 
sztucznych kwiatów, dywanów, wycieraczek, mat, linoleum 
i innych wykładzin, tapet (z wyjątkiem z materiałów tekstyl-
nych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sporto-
wych, ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, 
ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszo-
nych i gotowanych warzyw i owoców, galaret i galaretek, 
konfitur, kompotów, jaj, mleka i produktów mlecznych, spo-
żywczych olejów i tłuszczów, kawy, herbaty, kakao, substytu-
tów kawy, cukru, ryżu, tapioki, sago, mąki i produktów zbożo-
wych, chleba, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, lodów 
spożywczych, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia, 
soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), przypraw, lodu, pro-
duktów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz ziaren, żywych 
zwierząt, świeżych owoców i warzyw, nasion, naturalnych 
roślin i kwiatów, karmy, słodu, piwa, wód mineralnych i gazo-
wanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów 
owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepara-
tów do przygotowywania napojów, napojów alkoholowych 
(z wyjątkiem piwa), tabaki, artykułów tytoniowych i zapałek, 
usługi w zakresie gromadzenia wymienionych wyżej towa-
rów i ich prezentacji dla celów reklamowych i handlowych, 
pośrednictwo w zawieraniu umów na rzecz osób trzecich 
w zakresie świadczenia usług, wszystkie wyżej wymienione 
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, rekla-
ma, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, usługi w zakresie zapewniania platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów rekla-
mowych, wynajmowanie stanowisk handlowych, wynajmo-
wanie i wydzierżawianie powierzchni reklamowych i wy-
stawienniczych w centrach handlowych, usługi wsparcia 
sprzedaży w zakresie nieruchomości oraz w zakresie zago-
spodarowania budynków przeznaczonych na cele komer-
cyjne, w tym centrów handlowych i biurowych, 36 usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie nie-
ruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami, zarządzanie budynkami, usługi w zakresie pośred-
nictwa, najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu 
do nieruchomości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczo-
nych do co-workingu, sklepów detalicznych, centrów han-
dlowych, sklepów z artykułami spożywczymi, hurtowni, skle-
pów z artykułami budowlanymi, domów towarowych, 
sklepów z artykułami ogrodniczymi i wyrobami żelaznymi, 
sklepów z artykułami sportowymi, pomieszczeń przezna-
czonych pod działalność gospodarczą, centrów kongreso-
wych i wystawienniczych, jak również do przynależnych 
do nich pomieszczeń, usługi maklerskie w dziedzinie nieru-
chomości, usługi agencji nieruchomości, w tym usługi w za-
kresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz w zakresie ob-
rotu i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie 

pobierania czynszu z najmu i dzierżawy, zarządzanie grunta-
mi, organizacja finansowania pod projekty budowlane, usłu-
gi w zakresie zawierania umów najmu i dzierżawy, u zarzą-
dzanie budynkami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie 
lokalami mieszkalnymi.

(210) 470207 (220) 2017 04 09
(731) Trei Real Estate GmbH, Mülheim an der Ruhr, DE
(540) Vendo Center
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowa-
nia centrami handlowymi oraz w zakresie obsługi bizneso-
wej centrów handlowych, usługi centrów  handlowych, 
w zakresie usług handlu detalicznego w obszarach: żywno-
ści i używek, odzieży i artykułów przemysłowych, zwłaszcza 
wyrobów chemicznych do celów gospodarczych, nauko-
wych, fotograficznych, rolniczych, ogrodniczych i leśnych, 
żywic syntetycznych w stanie surowym, tworzyw sztucz-
nych w stanie surowym, nawozów, środków do gaszenia 
ognia, środków do utwardzania i lutowania metali, wyrobów 
chemicznych do utrzymywania świeżości i konserwowania 
artykułów spożywczych, środków garbarskich, klejów do ce-
lów przemysłowych, farb, pokostów, lakierów, środków anty-
korozyjnych, środków do konserwowania drewna, środków 
barwiących, bejc, żywic naturalnych w stanie surowym, folii 
metalowych i metali w formie sproszkowanej dla malarzy, 
dekoratorów, drukarzy i artystów, środków piorących i wy-
bielających, środków do czyszczenia, polerowania, usuwania 
tłuszczów i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olej-
ków eterycznych, środków do pielęgnacji ciała i urody, pły-
nów do układania włosów, środków do czyszczenia zębów, 
olejów i tłuszczów przemysłowych, smarów, środków po-
chłaniających, nawilżających i wiążących kurz, paliw (łącznie 
z paliwami silnikowymi), materiałów oświetleniowych, świec 
i i knotów do oświetlenia, wyrobów farmaceutycznych i we-
terynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych, 
substancji dietetycznych do użytku leczniczego lub wetery-
naryjnego, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla 
ludzi i zwierząt, plastrów, materiałów opatrunkowych, mate-
riałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, 
środków odkażających, środków do zwalczania szkodników, 
fungicydów, herbicydów, metali nieszlachetnych i ich sto-
pów, materiałów budowlanych z metalu, budowli przeno-
śnych z metalu, materiałów metalowych do budowy szyn, 
kabli i drutów metalowych (nie do celów elektrycznych), wy-
robów ślusarskich i drobnych wyrobów metalowych, rur 
metalowych, sejfów, wyrobów metalowych, rud, maszyn 
i obrabiarek, silników (z wyjątkiem silników do pojazdów 
lądowych), mechanizmów sprzęgania i napędu (z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanicznych na-
rzędzi rolniczych, inkubatorów do jaj, narzędzi i urządzeń 
sterowanych ręcznie, wyrobów nożowniczych, noży, widel-
ców i łyżek, broni siecznej i broni białej, przyrządów do gole-
nia, urządzeń i przyrządów naukowych, żeglarskich, geode-
zyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, 
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, 
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzeń 
i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształca-
nia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, magnetycznych nośników danych, płyt do na-
grywania, płyt CD i DVD i innych cyfrowych nośników da-
nych, automatów sprzedających i mechanizmów do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kas 
sklepowych, maszyn liczących, urządzeń do przetwarzania 
danych, komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, opro-
gramowania komputerowego, urządzeń do gaszenia ognia, 
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urządzeń i przyrządów chirurgicznych, medycznych, stoma-
tologicznych i weterynaryjnych, protez kończyn, oczu i zę-
bów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania 
stosowanych w chirurgii, urządzeń do oświetlania, ogrzewa-
nia, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wen-
tylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych, po-
jazdów, urządzeń służących do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, broni palnej, amunicji i pocisków, 
materiałów wybuchowych, fajerwerków, metali szlachet-
nych i ich stopów oraz wykonanych z nich lub pokrytych 
nimi wyrobów, wyrobów jubilerskich, biżuterii, kamieni szla-
chetnych i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich 
i chronometrycznych, instrumentów muzycznych, papieru, 
kartonu i towarów z nich wykonanych, druków, materiałów 
introligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, kle-
jów do papieru i artykułów piśmienniczych lub do użytku 
domowego, artykułów dla artystów, pędzli, maszyn do pisa-
nia i artykułów biurowych (za wyjątkiem mebli), materiałów 
szkoleniowych i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatury), ma-
teriałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, 
czcionek drukarskich, matryc drukarskich, kauczuku, guta-
perki, gumy, azbestu, miki i wyrobów z nich wytworzonych, 
wyrobów z tworzyw sztucznych (półfabrykatów), materia-
łów wypełniających, uszczelniających i izolacyjnych, przewo-
dów giętkich (nie z metalu), skóry i imitacji skóry oraz towa-
rów z nich wytworzonych, skór zwierzęcych i futer, toreb 
podróżnych i torebek, parasoli i parasolek przeciwsłonecz-
nych, lasek, biczy, uprzęży i wyrobów rymarskich i siodlar-
skich, materiałów budowlanych (nie z metalu), rur (nie z me-
talu) do celów budowlanych, asfaltu, smoły i bituminów, 
budowli przenośnych (nie z metalu), pomników (nie z meta-
lu), mebli, luster, ram do obrazów, wyrobów z drewna, korka, 
trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, 
szylkretu, bursztynu, masy perłowej, sepiolitu i ich zamienni-
ków lub z tworzyw sztucznych, przyborów i pojemników 
do użytku w kuchni i w gospodarstwie domowym, grzebieni 
i gąbek, szczotek i pędzli (z wyjątkiem pędzli malarskich), ma-
teriałów do wytwarzania pędzli, sprzętu do czyszczenia, 
waty szklanej, nieprzetworzonego lub częściowo przetwo-
rzonego szkła, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownic-
twie, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, 
lin, sznurów, sieci, namiotów, brezentów, żagli, worków, ma-
teriałów do wypełniania (z wyjątkiem kauczuku i tworzyw 
sztucznych), surowych włókien, przędzy i nici dla włókiennic-
twa, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, pościeli i nakryć sto-
łowych, ubrań, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, 
wstążek i splotów, guzików, haftek i oczek, szpilek i igieł, 
sztucznych kwiatów, dywanów, wycieraczek, mat, linoleum 
i innych wykładzin, tapet (z wyjątkiem z materiałów tekstyl-
nych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sporto-
wych, ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, 
ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszo-
nych i gotowanych warzyw i owoców, galaret i galaretek, 
konfitur, kompotów, jaj, mleka i produktów mlecznych, spo-
żywczych olejów i tłuszczów, kawy, herbaty, kakao, substytu-
tów kawy, cukru, ryżu, tapioki, sago, mąki i produktów zbożo-
wych, chleba, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, lodów 
spożywczych, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia, 
soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), przypraw, lodu, pro-
duktów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz ziaren, żywych 
zwierząt, świeżych owoców i warzyw, nasion, naturalnych 
roślin i kwiatów, karmy, słodu, piwa, wód mineralnych i gazo-
wanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów 
owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepara-
tów do przygotowywania napojów, napojów alkoholowych 
(z wyjątkiem piwa), tabaki, artykułów tytoniowych i zapałek, 
usługi w zakresie gromadzenia wymienionych wyżej towa-

rów i ich prezentacji dla celów reklamowych i handlowych, 
pośrednictwo w zawieraniu umów na rzecz osób trzecich 
w zakresie świadczenia usług, wszystkie wyżej wymienione 
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, rekla-
ma, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, usługi w zakresie zapewniania platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów rekla-
mowych, wynajmowanie stanowisk handlowych, wynajmo-
wanie i wydzierżawianie powierzchni reklamowych i wy-
stawienniczych w centrach handlowych, usługi wsparcia 
sprzedaży w zakresie nieruchomości oraz w zakresie zago-
spodarowania budynków przeznaczonych na cele komercyj-
ne, w tym centrów handlowych i biurowych, 36 usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie nie-
ruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami, zarządzanie budynkami, usługi w zakresie pośred-
nictwa, najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu 
do nieruchomości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczo-
nych do co-workingu, sklepów detalicznych, centrów han-
dlowych, sklepów z artykułami spożywczymi, hurtowni, skle-
pów z artykułami budowlanymi, domów towarowych, 
sklepów z artykułami ogrodniczymi i wyrobami żelaznymi, 
sklepów z artykułami sportowymi, pomieszczeń przezna-
czonych pod działalność gospodarczą, centrów kongreso-
wych i wystawienniczych, jak również do przynależnych 
do nich pomieszczeń, usługi maklerskie w dziedzinie nieru-
chomości, usługi agencji nieruchomości, w tym usługi w za-
kresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz w zakresie ob-
rotu i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie 
pobierania czynszu z najmu i dzierżawy, zarządzanie grunta-
mi, organizacja finansowania pod projekty budowlane, usłu-
gi w zakresie zawierania umów najmu i dzierżawy, u zarzą-
dzanie budynkami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie 
lokalami mieszkalnymi.

(210) 471016 (220) 2017 04 27
(731) CREATIVE ANSWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) piknik mieszkaniowy
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały drukowane, 
koperty, karty pocztowe, mapy, chorągiewki papierowe, ob-
woluty, kalendarze zakładki od książek, fotografie, pudełka 
kartonowe lub papierowe, adresatki, afisze, almanachy, pla-
katy, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory 
do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury 
informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, 
podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne 
pióra, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe lub 
z celulozy, serwetki, 35 usługi doradztwa w zakresie zarzą-
dzania, organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, 
usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi 
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wize-
runku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eks-
portowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamo-
wych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, 
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośrednicze-
nie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego 
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w za-
kresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem 
powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, 
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 
analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketin-
gowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy 
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ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych 
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie 
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia 
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy 
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności 
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, 
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, do-
radztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kam-
panii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie pro-
gramów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie 
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających 
sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów 
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i mo-
deli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie pro-
duktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników 
reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, 
pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod 
psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów 
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary 
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe.

(210) 471105 (220) 2017 04 28
(731) FIDZIŃSKA PAULINA, Warszawa
(540) Plumki kazimierskie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 05.07.14
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 
i desery.

(210) 471169 (220) 2017 05 04
(731) NETTER JAN ZAKŁADY MIĘSNE NETTER,  

Bielsk Podlaski
(540) Netter

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasy, pasztety mięsne, 
konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, tłuszcze zwierzęce 
do celów spożywczych, 31 karma dla zwierząt.

(210) 471261 (220) 2017 05 05
(731) MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Centrum Handlowe Galicya
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz/przy-
gotowania projektów budowlanych, w tym przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzanie biz-
nesowe nieruchomościami, usługi reklamowe, usługi w za-
kresie wynajmowania powierzchni reklamowej: usługi ra-
chunkowo-księgowe, usługi w zakresie prowadzenia aukcji, 
usługi w zakresie sprzedaży aukcyjnej nieruchomości, usługi 
badania rynku, usługi impresaryjne, usługi menadżerskie, 
36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych i polegających na budowie 
oraz przygotowywaniu obiektów budowlanych przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi w za-
kresie pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, leasing, wy-
najmowanie lub dzierżawa nieruchomości, administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie za-
rządzania i administrowania nieruchomościami: usługi ubez-
pieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pośrednic-
two ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, doradztwo 
podatkowe, usługi finansowe, usługi pośrednictwa i doradz-
twa kredytowego, usługi wynajmowania centrów handlo-
wych oraz powierzchni w centrach handlowych, 37 usługi 
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji 
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają-
cymi na budowie lub przygotowaniu projektów budowla-
nych, usługi: remontowe, naprawy, restauracji i konserwacji 
budynków, usługi doradcze dotyczące rozbudowy i konser-
wacji nieruchomości zawarte w tej klasie, usługi instalacyjne 
w tym hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne, sprzątanie 
budynków, instalowanie i naprawa instalacji grzewczych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych, wynajem maszyn budow-
lanych, doradztwo budowlane, 39 usługi w zakresie: wy-
najmowania garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania 
powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowania 
powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe, 
usługi administrowania miejscami parkingowymi, wypoży-
czanie samochodów, pośrednictwo transportowe, 42 usługi 
projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie bu-
downictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urba-
nistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, 
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania tech-
niczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja 
wnętrz.

(210) 471267 (220) 2017 05 05
(731) MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Galeria Nowy Świat
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządza-
nia przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy  
oraz/przygotowania projektów budowlanych, w tym 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
zarządzanie biznesowe nieruchomościami, usługi rekla-
mowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni re-
klamowej: usługi rachunkowo-księgowe, usługi w zakresie 
prowadzenia aukcji, usługi w zakresie sprzedaży aukcyjnej 
nieruchomości, usługi badania rynku, usługi impresaryj-
ne, usługi menadżerskie, 36 usługi w zakresie organizacji 
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i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyj-
nych i polegających na budowie oraz przygotowywaniu 
obiektów budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, 
wynajmowania, użyczania, usługi w zakresie pośrednic-
twa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, leasing, wynajmowanie lub 
dzierżawa nieruchomości, administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania nieruchomościami: usługi ubezpiecze-
niowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, doradztwo 
podatkowe, usługi finansowe, usługi pośrednictwa i do-
radztwa kredytowego, usługi wynajmowania centrów 
handlowych oraz powierzchni w centrach handlowych, 
37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowla-
nego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie lub przygotowaniu 
projektów budowlanych, usługi: remontowe, naprawy, 
restauracji i konserwacji budynków, usługi doradcze do-
tyczące rozbudowy i konserwacji nieruchomości zawar-
te w tej klasie, usługi instalacyjne w tym hydrauliczne, 
elektryczne, wentylacyjne, sprzątanie budynków, instalo-
wanie i naprawa instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych 
i chłodniczych, wynajem maszyn budowlanych, doradz-
two budowlane, 39 usługi w zakresie: wynajmowania ga-
raży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni 
i obiektów magazynowych, wynajmowania powierzchni 
na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi ad-
ministrowania miejscami parkingowymi, wypożyczanie 
samochodów, pośrednictwo transportowe, 42 usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektu-
ry, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie 
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania 
urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geolo-
giczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwy-
konawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, 
badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony śro-
dowiska, dekoracja wnętrz.

(210) 471473 (220) 2017 05 10
(731) LUCCHESI-KOZŁOWSKA IWONA, Warszawa
(540) SAN LORENZO
(510), (511) 41 organizowanie imprez okolicznościowych, 
przyjęć towarzyskich i rodzinnych, prowadzenie klubów 
nocnych, organizowanie balów, pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizowanie imprez szkoleniowych, se-
minariów, konferencji, karaoke, salony gier, usługi repor-
tażu, 43 organizowanie przyjęć weselnych, usługi barów 
szybkiej obsługi, usługi barów hotelowych, kafeterie, re-
stauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, prowa-
dzenie hoteli, moteli, pensjonatów, usługi cateringowe, 
wypożyczanie krzeseł, naczyń, sztućców, bielizny stoło-
wej i urządzeń gastronomicznych.

(210) 471539 (220) 2017 05 11
(731) GWÓŹDŹ ROBERT  GWÓŹDŹ TRANSPORT - HANDEL, 

Ruda Śląska
(540) ŚLĄSKI WĘGIEL EkoChamp

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materia-
łów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i bio-
masą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjono-
wanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych 
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru 
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Inter-
netu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania 
węgła i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla 
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, 
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, 
usługi transportowe.

(210) 471649 (220) 2017 05 15
(731) KULINARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) Kulinaria Sztuka dobrego smaku

(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.11.01, 11.03.07, 11.03.10, 01.15.11, 
29.01.11

(510), (511) 1 substancje dodatkowe do żywności z zakresu 
klasy 01, takie jak: askorbinian sodu, karagen, fosforany sodu, 
czerwień koszenilowa, 29 artykuły spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego, mięso, przetwory sojowe, białka roślinne, susze 
warzywne i owocowe, przetwory warzywne, 30 aromaty 
i esencje spożywcze, przyprawy, skrobie roślinne do celów 
spożywczych, ekstrakty ziołowe jako przyprawy, mąki.

(210) 472220 (220) 2017 05 26
(731) STANKE MACIEJ TORNADO, Warszawa
(540) Lemon Gang DAJEMY WYCISK CYTRYNOM

(531) 29.01.14, 02.09.23, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
05.07.12

(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, 43 usłu-
gi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produkcją i transportem, restauracja.
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(210) 472898 (220) 2017 06 13
(731) NOWAK-MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) NOWAK MOSTY

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy podwodne, 
naprawy betonu, naprawy budynków, naprawy elemen-
tów betonowych, naprawy rur odpływowych, naprawy 
zbiorników zasobnikowych, naprawy wind, nakładanie po-
włok w celu naprawy powierzchni budynków, naprawy bu-
dynków świadczone przez majstrów, usługi instalacyjnen 
platform robotniczych i budowlanych, usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform robotniczych 
i budowlanych.

(210) 473297 (220) 2017 06 23
(731) RUTKOWSKA MILENA ZGŁOŚ PRANIE.PL, Wyszków
(540) www.zglospranie.pl
(510), (511) 3 preparaty do prania i  inne substancje stoso-
wane do prania, mydła, proszki do prania, kapsułki do prania, 
preparaty do prania, środki do czyszczenia, polerowania, od-
tłuszczania, usuwania plam i ścierania, 37 pranie z odbiorem 
od klienta, pranie z dostarczeniem do klienta, pranie bielizny, 
pranie bielizny pościelowej, pranie odzieży pozostałej, pra-
nie chemiczne, pranie na sucho, pranie wodne, prasowanie 
bielizny, prasowanie parowe odzieży, wybielanie, pranie 
i prasowanie artykułów tekstylnych, bielizny, dywanów, ar-
tykułów skórzanych, futer, ubrań i każdego rodzaju artyku-
łów odzieżowych, prasowanie parowe odzieży, konserwacja, 
czyszczenie, naprawy i renowacja artykułów tekstylnych, 
bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, futer, ubrań i każ-
dego rodzaju artykułów odzieżowych, usługi przetwarzania 
i konserwacji skóry, usługi naprawcze w zakresie pralnictwa, 
naprawa obuwia, 40 przetwarzanie artykułów tekstylnych, 
bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, futer, ubrań i każ-
dego rodzaju artykułów odzieżowych, hydroizolacja artyku-
łów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, 
futer, ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, usłu-
gi związane z farbiarstwem, farbowanie i wybielanie artyku-
łów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, 
futer, ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, za-
bezpieczanie tkanin, futer i odzieży przed molami, poprawki 
artykułów odzieżowych, krawiectwo.

(210) 473332 (220) 2017 06 24
(731) GOODBABY CHILD PRODUCTS., LTD, Kunshan, CN
(540) Goodbaby

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 stoliki laboratoryjne, tablice świetlne, 10 rola-
tory, 11 wentylatory do użytku osobistego nieelektryczne, 
12 wózki dziecięce, wózki meblowe, wózki dla niemowląt, 
fotele samochodowe dla dzieci, pokrycia na wózki dziecięce, 
rowery trójkołowe, pojazdy elektryczne, motocykle, wózki 
bagażowe, wózki podróżne dla dzieci, opony dla pojazdów, 
pompki do rowerów, fotele bezpieczeństwa dla dzieci i nie-

mowląt do pojazdów do transportu lądowego, powietrz-
nego i wodnego oraz części do nich, wózki inwalidzkie 
nie napędzane mechanicznie, przyczepy i półprzyczepy, 
20 chodziki dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, bujane fo-
tele dla dzieci, poduszki, jaśki, kojce dla niemowląt, łóżeczka 
dla dzieci, materace do łóżeczek, złącza meblowe niemeta-
lowe, meble dziecięce i skrzynie meblowe, barierki do łóżek, 
komody, szafki na książki, skrzynie na odzież, meble, szezlon-
gi, fotele, fotele fryzjerskie, biurka, stoły, stoły garderobiane 
z trzema lustrami, stoły do jadalni, stoły do masażu, toaletki, 
sofy, szafki na akta, szafki na buty, szafki na lekarstwa, szaf-
ki na herbatę, stojaki na kapelusze, kredensy, półki na książ-
ki, stojaki do wystawiania gazet, wieszaki na odzież, stojaki 
na parasole, skrzynie na odzież, lustra (srebrzone szkło), ramy 
do obrazów, bambusowe zaciski na kable, zamki inne niż 
elektryczne-niemetalowe, dekoracje z tworzywa sztuczne-
go do środków spożywczych, budy dla zwierząt domowych, 
dzieła sztuki z drewna, wosku, zapraw murarskich lub two-
rzyw sztucznych, 21 kosze na śmieci z drewna lub tworzyw 
sztucznych, piekarnicze kosze do chleba, słomki do napojów.

(210) 473771 (220) 2017 07 06
(731) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA,  

Zielona Góra
(540) SPICY
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry takie jak: ekoskóry, skaj 
oraz wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, 
skóra na meble, walizy i torby podróżne, parasolki, paraso-
le (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, ubrania 
dla zwierząt, skóry surowe i zwierzęce, 25 odzież z tworzyw 
naturalnych i sztucznych, odzież jeansowa, odzież skórzana, 
szaliki, czapki, bielizna, spodnie, kurtki, spódnice, sukienki, ko-
szule, bluzy, bluzki, buty.

(210) 473917 (220) 2017 07 10
(731) STOWARZYSZENIE KREATYWNA POLSKA, Warszawa
(540) KREATYWNA POLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 35 patronaty nad wydarzeniami kulturalnymi 
jako usługi marketingowe, prowadzenie strony internetowej 
w zakresie: udostępniania informacji o działalności gospo-
darczej, dostarczania informacji marketingowych, udostęp-
niania informacji z zakresu działalności gospodarczej, promo-
wania działalności gospodarczej, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, 41 działalność kulturalna, organizacja 
szkoleń, konferencji, środowiskowych, imprez integracyj-
nych, wydawanie katalogów, biuletynów, ulotek informacyj-
nych, publikacje materiałów prasowych.

(210) 473944 (220) 2017 07 11
(731) SKIBIŃSKI DAMIAN  KOBI, Stalowa Wola
(540) SHERIFF 911
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(531) 01.01.02, 01.01.10, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.15, 
27.07.01

(510), (511) 20 meble - łóżka.

(210) 473997 (220) 2017 07 12
(731) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) WX

(531) 29.01.11, 27.05.22
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek], dystrybucja drukowanych materiałów pro-
mocyjnych za pośrednictwem poczty, usługi marketingo-
we, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej.

(210) 474014 (220) 2017 07 12
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) ReQten
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, od-
świeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, pro-
dukty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne za-
warte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutycz-
ne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej kla-
sie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój-
cze, produkty biologiczne do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla 
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecz-
nicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, 
terapeutyczne plastry, okłady.

(210) 474019 (220) 2017 07 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell METYLO-B12 500
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, od-
świeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, pro-

dukty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji,  środki sanitarne za-
warte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutycz-
ne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej kla-
sie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój-
cze, produkty biologiczne do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla 
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecz-
nicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, 
terapeutyczne plastry, okłady.

(210) 474024 (220) 2017 07 12
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS Upstream
(510), (511) 4 paliwo, paliwo gazowe, ropa naftowa (surowa 
lub rafinowana), 37 usługi wydobywcze w górnictwie, usługi 
wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego, budownic-
two podwodne, naprawy podwodne, budowa i konserwa-
cja rurociągów, naprawa i konserwacja maszyn, maszyn dla 
górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, statków 
i łodzi, wynajmowanie i dzierżawa maszyn i urządzeń bu-
dowlanych, 42 usługi w zakresie analizy pokładów ropono-
śnych, badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, eks-
pertyzy pól naftowych, pomiary geodezyjne, poszukiwania 
geologiczne, poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, 
doradztwo naukowe i technologiczne, a także badania i pro-
jektowanie konieczne do świadczenia powyższych usług, 
projektowanie, instalowanie aktualizacja, konserwacja i wy-
pożyczanie oprogramowań komputerowych.

(210) 474198 (220) 2017 07 17
(731) BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dziekanów Nowy

(540) LWÓWEK AMERICAN WHEAT ORYGINALNE PIWO 
Z BROWARU W LWÓWKU ŚLĄSKIM NAJSTARSZY 
BROWAR W POLSCE Browar Lwówek 1209
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(531) 05.07.02, 25.01.15, 07.01.13, 26.01.02, 26.01.11, 26.01.16, 
26.01.18, 20.01.19, 29.01.14

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów bezalkoholowych 
i piwa, usługi w zakresie marketingu i reklamy, promocja 
sprzedaży, organizowanie targów, wystaw i festynów w ce-
lach handlowych i reklamowych.

(210) 474310 (220) 2017 07 18
(731) ABDEL SAMAD KHADI, Warszawa
(540) Go Vegan FALAFEL BEIRUT POLAND

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.15, 26.01.18, 05.01.05
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, restauracyjne, kate-
ring, bary.

(210) 474710 (220) 2017 07 28
(731) OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Antoninek
(540) PERMIX
(510), (511) 1 mieszaniny wodoronadtlenków lub nadtlenków.

(210) 474931 (220) 2017 08 03
(731) JANECZEK URSZULA EZOLINIA ANGELA, Gaj
(540) EZOLINIA WRÓŻBY „Tarocistka Agnelya”
(510), (511) 45 usługi przewidywania przyszłości w postaci 
wróżenia, usługi w zakresie jasnowidztwa, doradztwo du-
chowe, poradnictwo duchowe, przepowiadanie przyszłości, 
przepowiednie astrologiczne, usługi astrologiczne, usługi 
astrologiczne i duchowe, doradztwo związane z astrologią, 
stawianie tarota indywidualnym osobom, ustalanie horosko-
pów, usługi wróżenia z kart.

(210) 474977 (220) 2016 07 22
(731) Brita GmbH, Taunusstein, DE
(540) fill & enjoy

(531) 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 11 dozowniki do napojów chłodzących, ma-
szyny i Instalacje do dystrybucji bezalkoholowych napojów 
chłodzących, wszystkie powyższe produkty zawarte w tej 
klasie, urządzenia i Instalacje do uzdatniania wody, urządzenia 
do filtrowania wody, urządzenia do oczyszczania wody, filtry 
do wody z kranu, urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia 
do ujęcia wody, filtry do wody i urządzenia do filtrowania wody 
z technologią membranową, z technologią węgla drzewnego, 
w szczególności bloki węgla i węglowe podkładki, z technolo-

gią osmozy odwróconej, z technologią promieniowania ultra-
fioletowego, węgla aktywnego, z technologią ozonową, filtry 
do wody i urządzenia do filtrowania wody w celu sterylizacji 
mikrobiologicznej wody, filtry ciśnieniowe, filtry grawitacyjne, 
wkłady do filtrów ssących, wkłady do filtrów ręcznych, wkła-
dy do filtrów z mechanizmem filtra wodoodpornego, wkłady 
do filtrów z wymiennikiem jonowym i środkiem absorpcyjnym, 
w szczególności do filtrów do wody, czajników do wody, zapa-
rzaczy do kawy, czajników do herbaty, ekspresów do kawy, war-
ników, urządzeń do gotowania ryżu, automatów do sprzedaży, 
urządzeń wielkogabarytowych w gastronomii, z wyjątkiem fil-
trów do maszyn i silników, filtry ciśnieniowe, filtry grawitacyjne, 
wkłady do filtrów ssących, wkłady do filtrów ręcznych, wkłady 
do filtrów z mechanizmem filtra wodoodpornego, wkłady 
do filtrów z wymiennikiem jonowym i środkiem absorpcyj-
nym, w szczególności do maszyn do produkcji lodu, parowa-
rów, kombiwarów, piekarników, sitek do kawy, płuczkarek, szaf 
chłodniczych, urządzeń chłodzących, urządzeń do napojów 
schłodzonych, kranów kuchennych, z wyjątkiem filtrów do ma-
szyn i silników, akcesoria do doprowadzania wody, w szczegól-
ności do baterii z wbudowanymi systemami filtracyjnymi, ar-
matura wodociągowa, a mianowicie węże jako części urządzeń 
do zaopatrzenia w wodę, takie jak części wodomierzy i części 
urządzeń rozcieńczających, urządzenia do poboru wody z lub 
bez instalacją chłodzącą (dozowniki/urządzenia do chłodzenia), 
urządzenia do uzdatniania wody wyposażone w rozcieńczalni-
ki, wskaźniki skuteczności, akcesoria do napełniania wody, filtry, 
jednostki wzbogacania, jednostki grzewcze, jednostki chłodni-
cze, jednostki aromaterapeutyczne i jednostki dwutlenku wę-
gla, 21 sprzęt gospodarstwa domowego do wytwarzania wody 
i napojów gazowanych, nieelektryczne zaparzacze do kawy 
i czajniki do herbaty, naczynia i pojemniki do użytku domowe-
go i w kuchni (inne niż z metali szlachetnych i platerowanych) 
z tworzywa sztucznego lub szkła, karafki, butelki, filiżanki, kubki, 
nieelektryczne zaparzacze do kawy i czajniki do herbaty inne 
niż z metali szlachetnych, wyroby szklane do napojów, pojem-
niki do napojów o kształcie butelki, miseczki, wyroby szklane, 
porcelanowe i naczynia ceramiczne, buteleczki, naczynia 
i pojemniki izolacyjne na napoje, butelki i instalacje chłodzące 
do użytku domowego, nie ujęte w innych klasach.

(210) 475172 (220) 2017 08 09
(731) ECHO POLSKA PROPERTIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EPP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.07.04, 26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe z wy-
jątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, 
bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały 
piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów promocji działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz 
naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, 
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe w tym: badania marketingowe, ba-
dania rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, komputerowe bazy danych (systematyzacja 
danych), komputerowe zarządzanie plikami, koszty (analiza), 
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księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów reklam, broszur), wynajmowanie 
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych 
i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe 
wyceny, plakaty reklamowe (rozlepianie), reklama billboardowi, 
usługi sekretarskie, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi związane 
z nieruchomościami: organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości grunto-
wych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych, usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku 
nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ściąganie 
czynszów, wycena nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc 
parkingowych, garaży, wynajmowanie magazynów w ramach 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi 
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działal-
ności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje miejsc 
w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, nara-
dy], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.

(210) 475226 (220) 2017 08 10
(731) KACZMAREK PRZEMYSŁAW, Stara Sobótka
(540) SOBÓTKA Pasieka

(531) 03.13.04, 03.13.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 miód pszczeli, miód pszczeli z dodatkami, 
miód ziołowy, produkty pszczele w tym:  kit pszczeli (propo-
lis), mleczko pszczele do celów spożywczych (nie medycz-
nych) pierzga, wyroby cukiernicze na bazie miodu, słodycze 
na bazie miodu, miód, miód naturalny, miód ziołowy, miód 
truflowy, naturalny miód dojrzały, surowe plastry miodu, 
miód do celów spożywczych, słodkie pasty do smarowania 
[miód], słodycz nielecznicze na bazie miodu.

(210) 475254 (220) 2017 08 10
(731) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(540) LBE

(531) 03.13.12, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15, 19.07.20
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, 
z zakresu analiz zagrożeń środowiskowych, usługi edukacyj-
ne w zakresie analiz zagrożeń środowiskowych, 42 analizy 
chemiczne, analizy wody, badania bakteriologiczne, badania 
biologiczne, badania chemiczne, badania naukowe, badania 
techniczne, badania w zakresie ochrony środowiska natural-
nego, kontrola jakości, opracowywanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi chemiczne, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryj-
ne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, pomiar 
biomarkerów zagrożenia środowiskowego (z wyłączeniem 
materiału biomedycznego), ocena zagrożeń środowisko-
wych, analiza ekotoksyczności (toksykologiczna) wody, ście-
ków, gleb, osadów, badania uszkodzeń DNA, pomiary warto-
ści energetycznej materiału biologicznego.

(210) 475311 (220) 2017 08 11
(731) PIŁASIEWICZ PIOTR, Augustów
(540) AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA

(531) 06.01.04, 26.03.11, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 preparaty do produkcji napojów, cydr, na-
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji 
napojów alkoholowych, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 475314 (220) 2017 08 11
(731) T.B. CISEK SPÓŁKA JAWNA, Gliwice
(540) BASEPRO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyn do odtłuszczania stosowany w procesach 
produkcyjnych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, produkty z mleka, 
mleko w proszku, margaryny, owoce suszone, galaretki, biał-
ko jaja, jaja w proszku, śmietana, marmolady, owoce w al-
koholu, wiórki kokosowe, rodzynki suche, skórki owocowe, 
słonecznik przetworzony (krem), jadalne nasiona słonecz-
nika, żelatyna, 30 cukier, mąka, preparaty zbożowe, chleb, 
wyroby piekarnicze, cukiernicze, słodycze, lody spożywcze, 
miód, syrop z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, kawa, 
kakao, produkty do wzbogacania chleba, aromaty i olejki 
aromatyczne, masy budyniowe, marcepan, płatki zbożowe 
suszone, skrobia do celów spożywczych, kukurydza mielona, 
wafle, wiążące środki do lodów spożywczych, ozdoby jadal-
ne do ciast, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu.
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(210) 475352 (220) 2017 08 16
(731) PET FOOD 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) Zoo Delikatesy

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwie-
rząt, proteiny dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, 
pokarm dla ptaków, zwierzęta przeznaczone do mena-
żerii, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie pokarmu dla 
zwierząt, prowadzenie sklepu/hurtowni z pokarmem dla 
zwierząt, 39 transport, dostarczenie przesyłek, dostarczenie 
towarów zamówionych drogą korespondencji tradycyjnej 
lub elektronicznej, magazynowanie, składowanie towarów, 
dystrybucja paczek.

(210) 475394 (220) 2017 08 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DEPO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) DEPO AGENCJA I SKŁAD CELNY

(531) 01.17.02, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.02, 
26.04.16

(510), (511) 39 usługi agencji i składu celnego.

(210) 475397 (220) 2017 08 16
(731) PET FOOD 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) LAND FOOD GRAIN FREE

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwie-
rząt, proteiny dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, 
pokarm dla ptaków, zwierzęta przeznaczone do menażerii, 
35 pośrednictwo handlowe w zakresie pokarmu dla zwierząt, 
prowadzenie sklepu/hurtowni z pokarmem dla zwierząt.

(210) 475512 (220) 2017 08 21
(731) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL-MASTER, Podgórzyn
(540) FFAS
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne do użytku w samolotach, syste-
my nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne do użytku 
w samolotach, urządzenia i przyrządy do kontroli lotów, 
urządzenia do naprowadzania lądujących statków powietrz-
nych, systemy kontroli lotu do użytku w statkach powietrz-

nych, urządzenia i systemy zapewniające powrót do bazy 
i automatyczne lądowanie samolotu w sytuacji awaryjnej, 
elektroniczny system bezpieczeństwa do użytku w statkach 
powietrznych, oprogramowanie i systemy komputerowe 
do użytku w lotnictwie.

(210) 475514 (220) 2017 08 21
(731) CIĘŻADŁO MIROSŁAW, Szczecin
(540) CLASSIC MIX FORT FISH

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 deska do krojenia chleba, deska do krojenia 
do kuchni, pojemniki na chleb, przybory kuchenne, tace 
do użytku domowego, kubki, pojemniki kuchenne.

(210) 475521 (220) 2017 08 21
(731) STOLARSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) BONAppetit restaurant

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
barowe, bary szybkiej obsługi.

(210) 475657 (220) 2017 08 24
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAMRACKA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe jako napoje, 
brandy, gorzkie nalewki, napoje alkoholowe z wyjątkiem 
piwa, whisky, wódka.

(210) 475665 (220) 2017 08 24
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DOG THE KING
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla 
zwierząt, szampony dla zwierząt jako nielecznicze prepara-
ty do pielęgnacji, 16 torebki z tworzyw sztucznych na od-
chody zwierząt domowych, 18 obroże dla zwierząt, odzież 
dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 20 budy dla 
zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, 
posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwie-
rząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt do-
mowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, 
napoje dla zwierząt domowych, papier pokryty piaskiem 
jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny 
jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt 
domowych, suchary dla psów, ściółka dla zwierząt.

(210) 475666 (220) 2017 08 24
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) CAT THE LORD
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwie-
rząt, szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji, 16 torebki z tworzyw sztucznych na odcho-
dy zwierząt domowych, 18 obroże dla zwierząt, odzież dla 
zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 20 budy dla zwie-
rząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania 
dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla 
zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, 28 za-
bawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt 
domowych, papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwie-
rząt domowych, piasek aromatyczny jako ściółka dla zwie-
rząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary 
dla psów, ściółka dla zwierząt.

(210) 475667 (220) 2017 08 24
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIANA INTIMA
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty jako przybory toaletowe, balsamy do celów 
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kleje do celów 
kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych wło-
sów, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmetyki, 
kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci, 
maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosme-
tycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzują-
ce, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, 
olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, 
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek 
terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, 
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki 
do brwi, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do hi-
gieny intymnej lub dezodoryzacji, pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących jako przybory toaleto-
we, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia 
włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pro-
stowania włosów, preparaty do samoopalania jako kosme-
tyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, 
produkty do odświeżania oddechu w sprayu, przeciwpoto-
we mydła, puder do twarzy, saszetki zapachowe do bielizny, 
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, środki czysz-
czące do higieny intymnej, nielecznicze, suche szampony, 
szampony, talk kosmetyczny, tusze do rzęs, waciki do celów 
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina ko-
smetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk 
do depilacji, żele do wybielania zębów, zestawy kosmetyków, 
zmywacze do paznokci, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, 
lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, podpaski higie-
niczne, tampony, taśmy do podpasek, 16 papierowe chus-
teczki do nosa, chusteczki papierowe do usuwania makijażu, 

papier higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe, 21 gąbki 
do makijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetycz-
ne puderniczki jako kompakty, pędzle kosmetyczne, przybory 
kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, 
puszki do pudru, rozpylacze do perfum, rozpylacze zapacho-
we, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki 
do rzęs, szpatułki kosmetyczne.

(210) 475694 (220) 2017 08 24
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Gripex NOC Gripex N

(531) 19.13.21, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, 
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,  środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecz-
nicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion-
ki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów 
leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma-
ceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry 
lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortope-
dyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 475723 (220) 2017 08 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin POROST 

ISLANDZKI
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(531) 19.13.21, 02.01.03, 05.07.21, 06.01.02, 27.05.01, 25.01.15, 
29.01.15

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze 
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5  produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały za-
warte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medyczncyh, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sa-
nitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecz-
nicze, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 475804 (220) 2017 08 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Gripex M

(531) 26.04.02, 26.04.16, 19.13.21, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, 
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sani-
tarne, takie jak nielecznicze prosdukty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecz-
nicze, witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów lecz-
niczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 

środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry 
lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortope-
dyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 475811 (220) 2017 08 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) 

(531) 11.03.20, 26.11.03, 29.01.14, 01.15.11
(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 do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagajace leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgna-
cji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, 
terapeutyczne plastry, okłady do leczenia obrażeń.

(210) 475932 (220) 2017 08 29
(731) SPOFADENTAL A.S., JIČIN, CZ
(540) MIFAM SUPER LUX
(510), (511) 10 sztuczne zęby (akrylowe).

(210) 475970 (220) 2017 08 30
(731) KUCHCIŃSKI MARCIN NEZER  

SERVICES & CONSULTING, Szczecin
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(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.21, 01.15.15
(510), (511) 21 aeratory do wina, akwaria pokojowe, autokla-
wy, nieelektryczne, do gotowania, balie, balony szklane [po-
jemniki], brytfanny, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, 
butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku domo-
wego, chochle do podawania, chochle do serwowania wina, 
cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, de-
ski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski 
do prania [tary], deski do prasowania, doniczki na kwiaty, 
doniczki okienne, dozowniki do ręczników papierowych, do-
zowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, druciaki me-
talowe, dysze do węży zraszających, dzbanki, dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, dziadki do orzechów, dzieła sztuki z porcelany, tera-
koty i szkła, dziobki do nalewania, elektryczne i nieelektrycz-
ne korkociągi, elementy napinające do odzieży, elementy 
podtrzymujące ruszt, etui na grzebienie, etykietki do dekan-
terów, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki szklane 
[pojemniki], foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast 
i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki 
[przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki, 
garnki kuchenne, gasidła do świec, gąbki czyszczące, gąbki 
do makijażu, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne 
do szorowania skóry, gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory szkla-
ne, gofrownice do ciast nieelektryczne, grzebienie, grzebie-
nie dla zwierząt, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, haczyki do zapinania guzików, ircha 
do czyszczenia, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek, klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, klatki dla ptaków, klatki dla 
zwierząt domowych, klosze do przykrywania masła, klosze 
do przykrywania sera, komplety do likierów, konewki, koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, koryta, koryta do picia, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puder-
niczki [kompakty], kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze 
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowe-
go, kosze na papier, kosze na śmieci, kotły, koziołki pod noże 
na stół, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, 
kryształ [wyroby szklane], kubki, kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, kubły, kufle, kufle na piwo, kuwety dla 
zwierząt domowych, lejki, lód (foremki do -), łapki do garn-
ków, łapki na insekty łopatki do ciast, łopatki do użytku do-
mowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, 
łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki 
do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], majolika, masel-
niczki, materiały do polerowania [ściereczki], materiały 
do wyrobu szczotek i pędzli, maty do pieczenia, maty na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe 
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, 
miednice [naczynia], mieszadełka do koktajli, miksery, nie-
elektryczne, do celów domowych [blendery], miotełki do ku-
rzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, miseczki, 
miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku 
domowego, ręczne, mopy, mozaiki ze szkła nie do celów bu-
dowlanych, moździerze do użytku kuchennego, mydelnicz-
ki, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [sha-
kery], naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, 

narzędzia do czyszczenia, ręczne, nici dentystyczne, nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, nieelek-
tryczne młynki kuchenne, nieelektryczne przybory do pa-
stowania butów, nieprzetworzone lub półprzetworzone 
szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), 
nocniki, obrączki dla drobiu, obrączki dla ptaków, oddziela-
cze do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, odkurza-
cze nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, 
okładki, uchwyty na karty menu, osłony na doniczki nie z pa-
pieru, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), 
owady [elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania -], 
ozdoby z porcelany, packi na muchy, pakuły czyszczące, pa-
łeczki [sprzęt kuchenny,] parowary nieelektryczne, patelnie, 
patery, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, pędzle ku-
chenne, pieprzniczki, piknikowe (koszyki -) z naczyniami, 
pipety [do degustacji win], pipety kuchenne, płytki zapo-
biegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku 
domowego, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nie-
elektryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podpórki, 
uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], podstawki 
pod żelazka do prasowania, pojazdy (szkło na szyby -) [półfa-
brykaty], pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, 
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, 
pojemniki termoizolacyjne, pokrowce na deski do prasowa-
nia, pokrywki do garnków, pokrywy na akwaria, polerujące 
materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru 
i kamieni, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, 
półmiski [tace], półmiski do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt 
kuchenny], prasy do krawatów, prasy do spodni, prasy 
do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], prawidła 
do butów, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przeno-
śne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przepychaczki 
do czyszczenia odpływu, przesiewacze popiołu do użytku 
domowego, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa do-
mowego], przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory ku-
chenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrycia 
na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do demakijażu, 
przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania przy 
użyciu wosku, nieelektryczne, przyrządy do ściągania butów, 
pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słody-
cze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, pułapki na myszy, 
puszki do pudru, ręczne młynki do kawy, rękawice do grilla, 
rękawice do mycia samochodów, rękawice do piekarnika, rę-
kawice do polerowania, rękawice do użytku domowego, rę-
kawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rogi do picia, rondle, 
rondle ceramiczne, rozpylacze do perfum, rozpylacze środ-
ków odstraszających komary podłączane do gniazdka, roz-
pylacze zapachowe, roztopiona krzemionka [produkt pół-
przetworzony] inna niż dla budownictwa, ruszty [kuchenne], 
salaterki, separatory piankowe do palców stóp do użytku 
podczas pedicure, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], ser-
wisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka 
do herbaty, sitka do konewek, sitka do zaparzania herbaty, 
skarbonki, skarbonki-świnki, skóra do polerowania, słoiki 
na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, 
stalowa wełna do czyszczenia, statuetki z porcelany, cerami-
ki, gliny lub szkła, stojaki na pędzle do golenia, stroiki na świe-
ce, suszarki do bielizny, syfony na wodę gazowaną, szczecina 
świńska do produkcji szczotek, szczecina zwierzęca [szczot-
karstwo], szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, 
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zę-
bów elektryczne, szczotki, szczotki dla koni, szczotki do bu-
tów, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do dywa-
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nów, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia 
naczyń, szczotki do rozsmarowywania smoły, szczotki 
do szklanych kloszy do lamp, szczotki do szorowania, szczot-
ki do wosku do nart, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części 
maszyn, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szczypce 
do sałaty, szklane naczynia do picia, szklane włókno krzemo-
we inne niż do celów włókienniczych, szklane zatyczki, szkło 
emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło pła-
skie walcowane [materiał surowy], szkło sproszkowane 
do dekoracji, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, 
szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, szpilki ku-
chenne metalowe, sztuczne jajka podkładowe, szufelki lub 
przyrządy do zbierania okruszków, szybkowary nieelektrycz-
ne, szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, szyldy z por-
celany lub ze szkła, ściereczki do kurzu, ściereczki do polero-
wania, ścierki do mycia podłóg, świeczniki, świeczniki 
[oprawy], tace do użytku domowego, tace obrotowe, tace 
papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednora-
zowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchen-
nych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, ter-
mosy do napojów, terraria domowe [uprawa roślin], terraria 
wewnętrzne [wiwaria], tłuczki do użytku kuchennego, torby 
izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, 
trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki 
nieelektryczne, trzonki mioteł, ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, uchwyty na gąbki, urny, urządzenia 
do odwaniania do użytku osobistego, urządzenia do rozcią-
gania rękawiczek, urządzenia do usuwania kłaczków, elek-
tryczne lub nieelektryczne, urządzenia do wytwarzania ma-
karonów, ręczne, urządzenia i aparaty nieelektryczne 
do polerowania, do celów domowych, urządzenia rozpylają-
ce do aerozoli, nie do celów medycznych, wałki do ciasta 
domowe, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki dla 
ptaków, wata szklana, inna niż do izolacji, wazony, wazy 
do zup, wełniane odpady do czyszczenia, wiaderka do ko-
stek lodu wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami do mo-
pów, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wkłady chłodzące 
do schładzania żywności i napojów, włosie do produkcji 
szczotek, włosie końskie do produkcji szczotek, włókna szkla-
ne, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, włókno 
szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wod-
ne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, wyciskacze do owo-
ców nieelektryczne, do użytku domowego, wykałaczki, wy-
roby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby 
garncarskie, wyroby szczotkarskie, wyroby szklane malowa-
ne, wyżymaczki do mopów, zamknięcia pokrywek do garn-
ków, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widel-
ce i łyżki, zestawy do przypraw, zgrzebła, zmywaki ścierne 
do celów kuchennych, zraszacze, zraszacze do podlewania 
kwiatów i roślin, żłoby dla zwierząt, 30 anyż, anyż gwiaździ-
sty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożyw-
cze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski goto-
wane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywa-
mi i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do -), 
bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, 
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], 
chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chut-
ney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cu-
kier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, 
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje 
cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinar-
nych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eterycz-

ne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esen-
cje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie 
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinar-
nych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, 
herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir 
[przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, 
jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza 
manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa 
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza 
palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [ka-
sza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane da-
nia, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowa-
ne dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód 
naturalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier 
lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majo-
nez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, 
mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziem-
niaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wy-
trawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cie-
ście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko 
pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musz-
tarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napo-
je czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, na-
poje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie 
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czeko-
ladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pa-
łeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka 
ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta 
migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekola-
dy, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en 
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pi-
kantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzie-
niem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pie-
rożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki 
[cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przy-
prawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, ma-
rynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japoń-
skie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z -), 
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów 
kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarne-
go [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki na-
turalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona [wo-
dorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety 
[lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, 
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], 
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lo-
dów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie 
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżo-
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we, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], 
wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, 
wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekola-
dowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu 
produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], 
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konser-
wowane [przyprawy], 33 alkohol ryżowy, alkohole wysoko-
procentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe 
(esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], 
aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), 
brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorz-
kie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], kok-
tajle, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 
nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (al-
kohole i likiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, 35 ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, admini-
strowanie programami dla osób często podróżujących drogą 
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamo-
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura 
pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fak-
turowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró-
bek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życio-
rysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszu-
kiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja pro-
gramów typu telezakupy, produkcja programów związanych 
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie te-
stów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygoto-

wanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunika-
tów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyj-
na, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekla-
my radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, roz-
powszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wy-
ciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, steno-
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyj-
ne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi 
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji 
sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych in-
westorów prywatnych z przedsiębiorcami ,potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, 
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, za-
rządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracu-
jących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w po-
deszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie 
[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługo-
we, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tym-
czasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazda-
mi], usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi 
rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowa-
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie na-
miotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego.
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty 
[grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczni-
ki], aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regene-
rowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, 
arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliogra-
fia], bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe pa-
pierowe, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny 
do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony warto-
ściowe, broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromoli-
tografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papie-
rowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyr-
kle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, 
czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, do-
zowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane ar-
kusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, 
etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety 
z papieru lub kartonu, figurki [statuetki] z papieru mâché, fil-
try do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzy-
wa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, 
druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], 
fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice 
do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [po-
ligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania, 
globusy, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, 
igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalenda-
rze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane 
w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzenia-
mi, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [ar-
tykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż 
do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papete-
rię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, 
ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, 
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, 
klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, komiksy, ko-
perty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub 
kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory 
w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pi-
sania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda 
w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczę-
towania, linijki  [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kre-
ślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pi-
sania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy 
specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, ma-

szynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny 
do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do mo-
delowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu 
lub skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania, ma-
teriały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyścielania] z papieru lub 
kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce 
do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wod-
ne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [ma-
teriały piśmienne], narzędzia do słojowania i marmurkowa-
nia, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni 
klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku 
biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biu-
rowe], numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nietek-
stylnych, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy 
i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artyku-
ły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, 
okładki na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, 
obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki 
na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski 
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski 
papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z pa-
pieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy 
kreślarskie], papier, papier do elektrokardiografów, papier 
do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier 
do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny [bi-
buła], papier higieniczny, papier mâché, papier nutowy, pa-
pier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, 
papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w ar-
kuszach [artykuły piśmienne], papier Xuan do chińskiego 
malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej, papierowe 
nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklan-
ki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], 
perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle 
do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [ar-
tykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do ryso-
wania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna 
malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem 
do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń sto-
sowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe 
do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, 
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, 
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, 
poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemni-
ki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, 
próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], 
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały pi-
śmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykład-
nice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowa-
nia, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudelka z far-
bami [artykuły szkolne], pudełka z papieru lub kartonu, pudła 
na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, 
księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm bar-
wiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysun-
ków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki sto-
łowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 
skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, 
spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, sta-
lówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pie-
czętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony 
[artykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sznurek 
introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], 
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szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub 
z kartonu, śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice arytmetycz-
ne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sor-
towania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca 
[materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy 
do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowe-
go, taśmy i karty papierowe do zapisu programów kompute-
rowych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputero-
wych, taśmy przylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elek-
tryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów 
piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, to-
rebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwie-
rząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz 
chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty 
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia 
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urzą-
dzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania ko-
pert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa 
[sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urzą-
dzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), 
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowa-
nia żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn 
do pisania, Washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszow-
niki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane 
lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci wykonane 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania 
nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania 
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, 
wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje kra-
wieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przezna-
czone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, 
wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory 
do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indek-
sowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, 
zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zesta-
wy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysun-
kowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowa-
nia, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki 
biurowe, 28 artykuły gimnastyczne, automaty do gier wideo, 
balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [zabawki], 
baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe 
[artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń zabawkowa, 
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowa-
nymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czujniki 
brania [sprzęt wędkarski], deski do paddleboardingu, deski 
do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek 
do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski 
sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekra-
ny maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], 
figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekra-
nów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry plan-
szowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wy-
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry 
z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki 
wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły 
do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używa-
na przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów 
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pły-
wania, karty do bingo, karty do gry, karuzele do wesołych 
miasteczek, kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kije 
hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], kołowrotki 
wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], kontrole-

ry do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych, kości 
do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, 
kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], 
lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, ma-
dżong, marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, maski 
zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, 
maszyny i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewnia-
ne lalki umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla 
niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nago-
lenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], 
narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów spor-
towych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby 
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słody-
czy], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyję-
cia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia cię-
żarów [artykuły sportowe], pierścienie do rzucania [gry], piłki 
do gier, piłki do gier i zabaw, plansze do gry w warcaby, plu-
szowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pły-
wania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla 
wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie 
ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane do pompo-
wania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przybory 
do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfo-
wym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek 
strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, 
rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, 
rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty zabawko-
we, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery 
trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki 
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zaba-
wy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki na mo-
tyle, siatki tenisowe, smycze do desek surfingowych, spławiki 
wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjo-
narne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki 
do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane 
monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do teni-
sa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe 
w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, sza-
chownice, szachy, szpule do latawców, sztuczne przynęty 
wędkarskie, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, 
podarki na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne 
kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije 
golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingo-
we, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [arty-
kuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingo-
wych, tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki 
[puzzle], uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządze-
nia do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek 
tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe 
[sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub ry-
bołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiąza-
nia do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, 
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zabawki, zabawki 
dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe 
przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryj-
nych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [za-
bawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żyłki wędkar-
skie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów 
w pomniejszonej skali, 35 administrowanie programami lo-
jalności konsumenta, administrowanie programami dla osób 
często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji 
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handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpo-
średnia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, deko-
racja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalno-
ści artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności go-
spodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plika-
mi, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa admi-
nistracyjna firm na zlecenie, opracowywanie cv dla osób 
trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki-
warek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patrona-
tu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projekto-
wanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygo-
towywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, staty-
styczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi 
menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi po-
datkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kon-
taktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi po-
średnictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie naby-

wania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi 
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, 
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi 
public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób 
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny 
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotoko-
piarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa-
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych.

(210) 476104 (220) 2017 09 04
(731) SŁONIEWICZ ANDRZEJ BUSINESS CONSULTING, 

Warszawa
(540) SAMO CENTRUM WSZECHŚWIATA

(531) 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotogra-
ficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sporto-
wymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [al-
bumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii 
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmien-
ne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież na gimnastykę, 
odzież sportowa, obuwie sportowe, czapki, daszki, opaski 
na głowę, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastycz-
ne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, artykuły 
do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, bąki [za-
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bawki], balony, cymbałki będące zabawkami muzycznymi, 
cymbałki do zabawy, edukacyjne gry elektroniczne, elektro-
niczne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry plan-
szowe, elektroniczne urządzenia rozrywkowe zawierające 
wyświetlacze ciekłokrystaliczne, elektroniczne zabawki 
do nauki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektryczne 
figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, 
gitary do zabawy, gra w domino, gramofony zabawkowe, 
gry, gry akcji zręcznościowe, gry elektroniczne, gry elektro-
niczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z od-
biornikami telewizyjnymi, gry fabularne, gry - łamigłówki, gry 
muzyczne, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, gry przystosowane do użytku z odbior-
nikami telewizyjnymi, gry quizowi, gry towarzyskie, gry towa-
rzyskie na przyjęcia, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, in-
strumenty muzyczne zabawkowe, konsole do gier, kontrolery 
do konsoli gier, łamigłówki, maty z puzzli piankowych [za-
bawki], pluszowe zabawki, przenośne [podręczne] elektro-
niczne gry wideo, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, 
przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [pod-
ręczne] gry wideo, przenośne [podręczne] gry z ciekłokrysta-
licznymi wyświetlaczami, przyrządy do zabawy do użytku 
w przedszkolach i żłobkach, puzzle, puzzle [zabawki], sklepy 
zabawkowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, 
podarki na przyjęcia], sprzęt do gier wideo, tarcze elektro-
niczne, tarcze elektroniczne do gier, telefony do zabawy, 
układanki [puzzle], urządzenia do domowych gier wideo, 
urządzenia do gier, urządzenia do gier komputerowych, 
urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów, urzą-
dzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie do użytku 
z odbiornikami telewizyjnymi, wielofunkcyjne zabawki dla 
dzieci, zabawki, zabawki akcji na baterie, zabawki dla dzieci, 
zabawki edukacyjne, zabawki muzyczne, zabawki na baterie, 
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki 
sprzedawane w formie zestawów, zabawki w postaci puzzli, 
zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki wykonane 
z drewna, zabawki wykonane z gumy, zabawki z tworzyw 
sztucznych, zabawkowe cymbałki, zabawkowe odtwarzacze 
kasetowe, zabawkowe pianina, zabawkowe trąbki, zestawy 
do zabawy, zestawy gier planszowych, 32 woda, napoje, na-
poje energetyzujące, napoje witaminizowane, napoje izoto-
niczne, napoje warzywne, woda [napoje], sorbety [napoje], 
napoje odalkoholizowane, napoje półmrożone, napoje bez-
alkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, serwat-
ka [napoje], napoje serwatkowe, napoje typu kola [napoje 
bezalkoholowe], napoje dla sportowców, mrożone napoje 
owocowe, soki warzywne [napoje], toniki [napoje nieleczni-
cze] aromatyzowane napoje gazowane, woda mineralizowa-
na [napoje], woda mineralna [napoje], napoje z guaraną, na-
poje owocowe niealkoholowe, bezalkoholowe napoje 
gazowane, napoje aromatyzowane owocami, 35 agencje 
reklamowe, usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii rekla-
mowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele rekla-
mowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam 
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, In-
ternetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, 
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu spor-
towego, artykułów sportowych, gier komputerowych, gier, 
zabawek, artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opa-
trunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wy-
dawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie in-
ternetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom 
dokonanie zakupu w dobrych warunkach,  usługi promowa-

nia idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównowa-
żonego rozwoju, organizowanie działalności wydawniczej, 
promocyjnej, oświatowej i informacyjnej, 36  finansowanie: 
działalności wydawniczej, promocyjnej, oświatowej i infor-
macyjnej, przydzielania stypendiów naukowych, przydziela-
nie stypendiów na wyższych uczelniach, 38 obsługa przeka-
zu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie 
cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewi-
zyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Inter-
net, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, ob-
razu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, do-
starczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, 
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadze-
nie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług tele-
tekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron inter-
netowych i portali, 41 usługi edukacyjne, prowadzenie szko-
leń, w tym szkoleń e-leamingowych i elektronicznych, 
warsztatów, konferencji, seminariów, kongresów, sympo-
zjów, sesji naukowych, wykładów, odczytów, podróży stu-
dyjnych, targów, wystaw i innych form kształcenia dla osób 
oraz organizacji i instytucji, organizowanie wystaw związa-
nych z kulturą, organizowanie konkursów, organizowanie: 
konferencji, sympozjów i szkoleń, organizowanie progra-
mów dobrych praktyk, studia, studia podyplomowe, porad-
nictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształce-
nia, kursy, nauczanie, kształcenie, rozrywka, publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, wypożyczanie 
książek, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, usługi w zakresie prowadzenia wy-
dawnictw, usługi wydawnicze, komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji, fitness kluby, prowadzenie za-
jęć fitness, nauka aerial fitness, usługi fitness klubów, sport 
i fitness, usługi klubów zdrowia [fitness], instruktaż fitness 
do gry w golfa, usługi sportowe i w zakresie fitness, usługi 
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi 
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usłu-
gi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitness, usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udo-
stępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomo-
cą portalu on-line, szkoły tańca, studia tańca, nauka tańca, 
42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w za-
kresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, do-
radztwo komputerowe, projektowanie graficzne, 43 opieka 
nad dziećmi w żłobkach, opieka nad dziećmi w klubach ma-
lucha, usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, rezerwacje 
miejsc noclegowych, również za pośrednictwem Internetu, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, stołówki, snack-bary, usługi cateringowe, pensjo-
naty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, domy tury-
styczne, schroniska młodzieżowe, kempingi i obozowiska, 
rezerwacje miejsc w hotelach i innych placówkach, restaura-
cje, kawiarnie, bary, wynajmowanie sal zwłaszcza na posie-
dzenia, szkolenia oraz imprezy, wynajmowanie domków let-
niskowych oraz sprzętu rekreacyjnego, usługi cateringowe, 
wypożyczanie namiotów i innych konstrukcji przenośnych, 
wypożyczanie mebli, w tym mebli ogrodowych, cateringo-
wych i konferencyjnych, bielizny stołowej naczyń i sztućców 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń 
kempingowych, hotele dla zwierząt, 44 usługi fryzjerskie, 
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usługi kosmetyczne, usługi świadczone przez salony kosme-
tyczne, usługi świadczone przez salony SPA, usługi salonów 
piękności, usługi manicure, usługi pedicure, wykonywanie 
makijażu, usługi związane z wykonywaniem zabiegów rege-
neracyjno - rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii natu-
ralnej, fizjoterapii i fizykoterapii, usługi lecznicze para - me-
dyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej i masażu, 
masaże lecznicze i relaksujące, aromaterapia, callanetics, 
usługi w zakresie korzystania z solariów, usługi w zakresie ko-
rzystania z sauny, łaźnie tureckie, jacuzzi, usługi wizażu, kre-
owanie wizerunku, stylizacja sylwetki, usługi w zakresie me-
dycyny estetycznej, usługi chirurgii plastycznej, doradztwo 
w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody, konsultacje dietetycz-
ne, porady psychologa, studia tatuażu i piercingu, 45  opieka 
zastępcza nad dziećmi, opieka nad dziećmi pod nieobec-
ność rodziców.

(210) 476476 (220) 2017 09 14
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) gremi media

(531) 26.04.09, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy da-
nych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych 
i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośni-
ki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy danych 
aktów prawnych, 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papiero-
we dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, 
naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, 
broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i re-
klam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi 
agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogło-
szeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie 
i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, 
usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem 
globalnej sieci komputerowej materiałów reklamowych, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, 
analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematy-
zacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w sprawach 
podatkowych w zakresie księgowości, 36 doradztwo w spra-
wach finansowych, ubezpieczeniowych, usługi finansowe, 
doradztwo w sprawach podatkowych, z wyłączeniem księ-
gowości, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, zapewnianie 
wielu użytkownikom dostępu do informacji komputerowych 
w sieciach komputerowych i do baz danych, udostępnia-
nia miejsca w Internecie dla prowadzenia na żywo debaty 
z udziałem wielu internautów (chatroom), usługi dla grup 
dyskusyjnych on-line, mianowicie: udostępnianie forów in-
ternetowych online dla grup dyskusyjnych, zapewnienie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnienie  
dostępu do forów internetowych, zapewnienie użytkowni-
kom dostępu do portali w Internecie, zapewnienie dostępu 
do treści stron internetowych, łączność i przesyłanie danych, 
obrazów i dokumentów przez globalną sieć komputerową, 
dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny, a tak-
że za pomocą innych środków komunikacji, usługi telekomu-
nikacyjne związane z komputerowymi listami i grupami dys-

kusyjnymi oraz portalami społecznościowymi, zapewnianie 
dostępu do komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz 
portali społecznościowych, poczta elektroniczna, ogłosze-
nia elektroniczne, usługi z zakresu agencji prasowych i in-
formacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, 
również z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, 
usługi strony internetowej zawierającej treści informacyjne 
dotyczące wydarzeń w kraju i na świecie, serwis internetowy, 
mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, 
wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie 
Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomuni-
kacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu 
do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, łączność przez termi-
nale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmi-
sja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi zwią-
zane z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomuni-
kacji, usługi telekonferencji i wideokonferencji, transmisja 
przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, 
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów interneto-
wych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedial-
ne, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, 
wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie 
Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomuni-
kacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu 
do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, łączność przez termi-
nale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmi-
sja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi związa-
ne z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomunikacji, 
41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalno-
ści sportowej i kulturalnej, usługi  wydawnicze, usługi publi-
kowania, usługi z zakresu publikowania tekstów, usługi publi-
kowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci 
komputerowej informacji, tekstów, obrazów, gazet, dzienni-
ków, czasopism, książek, druków, fotografii, poradników, bro-
szur, map, atlasów, materiałów instruktażowych, dodatków 
do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarze-
niach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, 
usługi udostępniania strony internetowej zawierającej treści 
edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzie-
lania informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultu-
ry za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie 
organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie 
i obsługa prasowa kongresów, sympozjów, odczytów, kon-
ferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospo-
darczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i groma-
dzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, 
o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, 
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, 
imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi 
z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyj-
ne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) mate-
riałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 
opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach 
powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących 
wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozryw-
ki, sportu, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji 
publicznych, usługi edukacyjne związane z modą, w tym 
opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie, 42 usłu-
gi w zakresie informatyki: konwersja danych i dokumentów 
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na formę elektroniczną, opracowywanie i administrowanie 
stronami internetowymi dla osób trzecich, projektowanie 
portali sieciowych dostępnych w Internecie, opracowanie 
i gromadzenie informacji o pogodzie, wzornictwie, wy-
posażeniu wnętrz, hosting komputerowych list i grup dys-
kusyjnych oraz portali społecznościowych, projektowanie 
komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz portali spo-
łecznościowych, 45 porady prawne, badania prawne, zarzą-
dzanie prawami autorskimi, opracowywanie i gromadzenie 
informacji o modzie.

(210) 476532 (220) 2017 09 13
(731) WALEWSKI JACEK CZYSTE PARAPETY I BALKONY, 

Łódź
(540) ja1.pl CZYSTE PARAPETY

(531) 03.07.11, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 19  wyroby dla budownictwa z tworzyw 
sztucznych.

(210) 476548 (220) 2017 09 14
(731) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) T-REX

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 8 narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie, nie-
elektryczne narzędzia ręczne, szydła, siekiery, toporki, sie-
kierki, przyrządy do cięcia (narzędzia ręczne), sierpaki, wier-
tarki (narzędzia ręczne), przyrządy do ostrzenia ostrzy, ostrza 
(noże) do strugów, ostrzałki (narzędzia ręczne), ostrza (narzę-
dzia ręczne), świdry, oplatarki (narzędzia ręczne), otwieracze 
do puszek (nieelektryczne), dłutka do uszczelniania, punkta-
ki, dłuta, zaciski dla stolarzy lub bednarzy, topory rzeźnicze, 
ośniki, wiertła ręczne, żłobaki, pompy ręczne, dłuta do otwo-
rów, dłuta gniazdowe, nożyczki, nożyce, nożyce (narzędzia 
ręczne), ostrza nożyc, wiertarki piersiowe (korby do świ-
drów), przebijaki (narzędzia ręczne), przebijaki gwoździowe, 

pilniki igłowe (narzędzia ręczne), cęgi do cięcia drutu, dziur-
kacze (narzędzia ręczne), dziurkacze do numerowania, stru-
gi, szczypce płaskie, piły (narzędzia ręczne), piły do metalu, 
piły do drewna, piły kątowe, piły kabłąkowe, piły wyrzynarki, 
ostrza do pił (części narzędzi ręcznych), uchwyty do pił, ob-
sady do pił ręcznych, obudowy na piły ręczne, gwintowni-
ce, przedłużacze do korb do gwintowników, kamienie szli-
fierskie, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), młoty kowalskie, 
młotki do rozbijania kamienia, pokrętki do gwintowników, 
szczypce, kielnie wykończeniowe, kielnie, packi metalowe, 
przyrządy do cięcia rur, pincety, imadła, zestawy kluczy 
maszynowych, zamocowania i akcesoria (części narzędzi), 
klucze maszynowe nastawne (narzędzia ręczne), klucze me-
chaniczne, klucze do rur, klucze nastawne, młotki (narzędzia 
ręczne), młotki do blachy, łomy, akcesoria ślusarskie (narzę-
dzia ręczne), szczotki metalowe (narzędzia ręczne), pilniki, 
skrzynki uciosowe, pilniki zdzieraki, szczypce zaciskowe, pilni-
ki grubozębne, prasy (narzędzia ręczne), szpatułki (narzędzia 
ręczne) i skrobaki, noże, osełki, szczypce płaskie, śrubokręty, 
końcówki do śrubokrętów, zszywacze (narzędzia ręczne), 
smarownice (narzędzia ręczne), akcesoria do smarownic (czę-
ści narzędzi), nalewaki i olejarki, urządzenia do oleju, pompy 
olejowe (narzędzia ręczne), narzędzia do obróbki szkła (na-
rzędzia ręczne), narzędzia do glazurowania (narzędzia ręcz-
ne), wycinarki szczelin (narzędzia ręczne), koparki (narzędzia 
ręczne), czerparki (narzędzia ręczne), uchwyty do wiertarek 
(narzędzia ręczne), tłuczki, trzpienie do mocowania (narzę-
dzia ręczne), narzędzia do wyciągania gwoździ, skrobaczki 
do czyszczenia podłóg na łodziach, tarcze szlifierskie, pisto-
lety (narzędzia ręczne), młotki, tarki (narzędzia ręczne), zębat-
ki (narzędzia ręczne), brzytwy, nitownice (narzędzia ręczne), 
młotki nitownicze, skrobaczki do czyszczenia (narzędzia 
ręczne), skrobaczki ręczne, łopaty, łopaty (ogrodnicze), szpa-
dle, klucze maszynowe (stałe), kątowniki, przebijaki (narzę-
dzia ręczne), narzędzia do stemplowania (narzędzia ręczne), 
podnośniki ręczne, żelazka (nieelektryczne narzędzia ręcz-
ne), żelazka do znakowania, żelazka nieelektryczne, żelazka 
do struga, noże (narzędzia ręczne), sztućce, noże rzeźnicze, 
noże myśliwskie, noże do ryb, narzędzia rolnicze (ręczne), zra-
szacze owadobójcze (narzędzia ręczne), kosiarki gazonowe 
(narzędzia ręczne), zbieraki do owoców (narzędzia ręczne), 
narzędzia ogrodnicze (ręczne), noże ogrodnicze, sekatory, 
nożyce ogrodnicze, broń biała, ostrza (broń), kosiarki ogrod-
nicze o napędzie ręcznym.

(210) 476701 (220) 2017 09 20
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-CF

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 24.17.03
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice po-
limerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] sztucz-
ne żywice do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice 
sztuczne jako surowce w postaci proszków, płynów lub past, 
nieprzetworzone polietylenowe żywice tereftalonowe, nie-
przetworzone żywice poliwęglanowe, nieprzetworzone żywice 
akrylonitrylowo - butadienowo - styrenowe, nieprzetworzone 
żywice poliamidowe, polimery kwasu mlekowego, 7 części 
drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, 
17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, pół-
przetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D, 
półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 
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3D wykonane z nieprzetworzonych polietylenowych żywic 
tereftalonowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne 
stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic 
poliwęglanowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne 
stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic 
akrylonitrylowo - butadienowo - styrenowych, półprzetworzo-
ne włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane 
z nieprzetworzonych żywic poliamidowych, półprzetworzone 
włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane 
z polimerów kwasu mlekowego.

(210) 476702 (220) 2017 09 20
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-CARBON

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice po-
limerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] sztucz-
ne żywice do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice 
sztuczne jako surowce w postaci proszków, płynów lub past, 
nieprzetworzone polietylenowe żywice tereftalonowe, nie-
przetworzone żywice poliwęglanowe, nieprzetworzone żywice 
akrylonitrylowo - butadienowo - styrenowe, nieprzetworzone 
żywice poliamidowe, polimery kwasu mlekowego, 7 części 
drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, 
17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, pół-
przetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D, 
półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 
3D wykonane z nieprzetworzonych polietylenowych żywic 
tereftalonowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne 
stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic 
poliwęglanowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne 
stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic 
akrylonitrylowo - butadienowo - styrenowych, półprzetworzo-
ne włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane 
z nieprzetworzonych żywic poliamidowych, półprzetworzone 
włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane 
z polimerów kwasu mlekowego.

(210) 476730 (220) 2017 09 21
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-HIPS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.03
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice 
polimerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] 
sztuczne żywice do celów przemysłowych, nieprzetworzo-
ne żywice sztuczne jako surowce w postaci proszków, pły-
nów lub past, żywice polistyrenowe, 7 części drukarek 3D, 
kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, 17 włókna 
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, półprzetwo-
rzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D, pół-
przetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 
3D wykonane z żywic polistyrenowych.

(210) 476732 (220) 2017 09 21
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-SUPPORT

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice 
polimerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] 
sztuczne żywice do celów przemysłowych, nieprzetwo-
rzone żywice sztuczne jako surowce w postaci proszków, 
płynów lub past, nieprzetworzone żywice wytworzone 
z alkoholu poliwinylowego, 7 części drukarek 3D, kartridże 
do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, 17 włókna z two-
rzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, półprzetworzone 
włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D, półprze-
tworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D 
wykonane z nieprzetworzonych żywic wytworzonych z al-
koholu poliwinylowego.

(210) 476830 (220) 2017 09 25
(731) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Rockbridge

(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego 
oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, zestawianie 
i systematyzacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie 
nimi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich 
oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów warto-
ściowych, zarządzanie cudzymi pakietami papierów war-
tościowych na zlecenie, profesjonalne doradztwo w za-
kresie obrotu papierami wartościowymi, pośrednictwo 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzy-
stwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, 
pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, 
operacje i doradztwo finansowe oraz ekonomiczne, inwe-
stycje kapitałowe, skup i sprzedaż oraz obrót papierami 
wartościowymi, zarządzanie kapitałowe, lokaty kapita-
łowe, pośrednictwo maklerskie, czynności powiernicze, 
analizy finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, 
wszelkiego rodzaju usługi i operacje finansowe na gieł-
dach towarowych i kapitałowych, wyceny finansowe, 
transfer kapitałowy, zarządzanie finansami i portfelami in-
westycyjnymi, trust inwestycyjny o nieograniczonej wiel-
kości emisji, udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, 
obrót dewizowy, obsługa finansowa obrotów międzyna-
rodowych, dokonywanie transakcji finansowych, przyj-
mowanie poręczeń i gwarancji bankowych, elektroniczny 
transfer kapitałowy, zlecone czynności związane z emisją 
i obrotem papierami wartościowymi, subemisja inwe-
stycyjna (underwriting), inwestowanie w imieniu osób 
trzecich, programy oszczędnościowe i emerytalne, infor-
macja kapitałowa i inwestycyjna, informacja kapitałowa 
i inwestycyjna również w sieci globalnej, 38 elektroniczny 
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przekaz informacji i danych, w tym za pośrednictwem ter-
minali komputerowych, gromadzenie i przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej w sieci globalnej.

(210) 476873 (220) 2017 09 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell METYLO-B12 500

(531) 05.05.20, 19.03.09, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitar-
ne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobi-
stej, olejki eteryczne, 5  kosmetyki lecznicze, produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały 
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substan-
cje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecz-
nicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty 
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, 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, pro-
dukty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni-
czych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne 
plastry, okłady.

(210) 476890 (220) 2017 09 26
(731) ŚWINARSKA CZESŁAWA HURTOWNIA 

ZOOLOGICZNA ARA, Warszawa
(540) arami

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 31 pokarmy dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, ziarna dla zwierząt.

(210) 476916 (220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 

(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.03, 11.03.20, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji 
włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfu-
my, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eterycz-
ne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, 
minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje die-
tetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe 
do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrun-
kowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkaża-
jące, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki 
lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, 
terapeutyczne plastry.

(210) 476918 (220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE GARDŁO I KRTAŃ
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(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.03, 11.03.20, 26.04.04, 27.05.01, 
29.01.13

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

(210) 476931 (220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE

(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.03, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(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, 
okłady, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeu-
tyczne plastry.

(210) 476948 (220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) DIETY GRIPACTIVE

(531) 11.03.03, 11.03.20, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13, 01.15.11, 
08.07.01

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, 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, mineral-
ne dodatki do żywności, mineralne wody do celów lecz-
niczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze pre-
paraty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty 
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do ce-
lów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje lecznicze, zioła lecznicze, napary 
lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, okłady, 
10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne 
plastry.
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(210) 477118 (220) 2017 10 02
(731) WISENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WISENE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 26.03.01
(510), (511) 9 przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawi-
gacyjne, przyrządy szyfrujące, przyrządy pomiarowe, przy-
rządy obserwacyjne, przyrządy do uziemiania, przyrządy 
pomiarowe czujnikowe, pomiarowe przyrządy fotograficzne, 
elektroniczne przyrządy nawigacyjne, elektroniczne przy-
rządy sterujące, elektryczne przyrządy testujące, przyrządy 
do obrazowania, urządzenia i przyrządy optyczne, przy-
rządy do kontroli temperatury, przyrządy do rejestrowania 
odległości, urządzenia i przyrządy fotograficzne, przyrządy 
do pomiaru odległości, przyrządy do badania materiałów, 
urządzenia i przyrządy geodezyjne, przyrządy do pomia-
rów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru wagi, urządze-
nia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia i przyrządy radio-
we, przyrządy do pomiaru długości, przyrządy analityczne 
do fotogrametrii, urządzenia i przyrządy naukowe, przyrządy 
metrologiczne o częstotliwości optycznej, przyrządy pomia-
rowe z cyfrowym odczytem, przyrządy do pomiaru pozio-
mu płynów, przyrządy do pomiaru wewnętrznego ciśnienia, 
urządzenia i przyrządy do ratownictwa, elektroniczne przy-
rządy do układów sterowania synchronizacją, urządzenia 
i przyrządy kodujące i dekodujące, cyfrowe przyrządy po-
miarowe do pulpitów sterowniczych, przyrządy chromato-
graficzne do użytku naukowego lub laboratoryjnego, przy-
rządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki 
i kontrolery, elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawiga-
cji i ustalania położenia, lampy sygnalizacyjne, elektryczne 
urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia i instrumenty sygna-
lizacyjne, wagi kontrolne, ekrany kontrolne, elektryczne pa-
nele kontrolne, elektryczne urządzenia kontrolne, elektrycz-
ne tablice kontrolne, wzmacniacze optyczne, odbiorniki 
optyczne, skanery optyczne, drukarki optyczne, optyczne 
ekrany panoramiczne, optyczne urządzenia pomiarowe, 
stoły optyczne, czytniki optyczne kodów, podzespoły elek-
troniczne, optyczne, optyczne urządzenia do monitoringu 
obiektów śledzonych, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, 
czujniki elektryczne, wzmacniacze elektryczne, rejestratory 
elektryczne, przepływomierze elektryczne, terminatory elek-
tryczne, wagi elektryczne, odbiorniki elektryczne, przewod-
niki elektryczne, rezystory elektryczne, oporniki elektryczne, 
nadajniki elektryczne, elektryczne urządzenia nawigacyjne 
i połączeniowe, dzwonki alarmowe elektryczne, elektryczne 
wykrywacze obiektów, elektryczne urządzenia topograficz-
ne, elektryczne urządzenia pomiarowe, urządzenia pomia-
rowe elektryczne i monitorujące, elektryczne urządzenia 
alarmowe, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elek-
tryczne urządzenia zdalnego sterowania, czujniki, czujniki 
elektroniczne, czujniki poziomu, czujniki pomiarowe, czujniki 
odległości, czujniki magnetyczne, czujniki temperatury, urzą-
dzenia do monitorowania, moduły do monitorowania napię-
cia, zdalne urządzenia do monitorowania, bezprzewodowe 
sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjo-
nowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycz-
nych, elektronicznych i mechanicznych, detektory drgań, 
mierniki drgań, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, magnetyczne nośniki 

danych, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do ga-
szenia ognia, urządzenia i przyrządy do systemów pomiaro-
wych i kontrolnych, systemów bezpieczeństwa i monitoro-
wania, urządzenia do monitorowania ugięć i przemieszczeń 
w konstrukcjach budowlanych oraz odkształceń i naprężeń, 
lasery, dalmierze laserowe, urządzenia radiowe transmisyjne, 
czujniki podczerwieni, urządzenia ostrzegające, nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, 35 przetwarzanie danych kompu-
terowych, 42 badania: hydrologiczne, laboratoryjne, klinicz-
ne, meteorologiczne, geologiczne, techniczne, chemiczne, 
technologiczne, naukowe, materiałowe i biochemiczne, 
badania dotyczące budynków, badania dotyczące technolo-
gii, technologiczne badania projektowe, badania w zakresie 
bezpieczeństwa, badania dotyczące maszyn budowlanych, 
badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, usługi 
technologiczne i dotyczące ich badania, badania technolo-
giczne związane z przemysłem budowlanym, projektowanie 
techniczne, projektowanie budynków i konstrukcji, projek-
towanie budowlane, projektowanie narzędzi, przyrządów 
i form, projektowanie systemów elektronicznych, projekto-
wanie maszyn przemysłowych, projektowanie pomiarów 
geologicznych, projektowanie systemów pomiarowych, 
projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie 
pomiarów geodezyjnych, projektowanie techniczne i do-
radztwo, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy 
geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne, programowanie kom-
puterów, projektowanie oprogramowania i programowanie 
urządzeń elektronicznych, projektowanie przewodowych 
i bezprzewodowych sieci urządzeń pomiarowych, pomiaro-
wo-kontrolnych, monitorujących, czujników i inteligentnych 
czujników, projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, projektowanie systemów komputerowych, usługi do-
radcze w zakresie elektroniki, informatyki, usługi doradcze 
w zakresie systemów bezpieczeństwa związanych z budow-
nictwem, systemów kontrolno-pomiarowych, sieci przewo-
dowych i bezprzewodowych, doradztwo w sprawach sprzę-
tu i oprogramowania komputerowego, usługi kalibrowania, 
parametryzowania, cechowania, usługi projektowe w zakre-
sie budownictwa, urbanistyki, architektury, badania i analizy 
techniczne, 45 usługi doradcze w zakresie monitoringu sys-
temów bezpieczeństwa.

(210) 477125 (220) 2017 10 02
(731) MILEJSKA MAGDALENA ODWZOROWANIE, Kraków;
KUROWSKA-LOEDL KATARZYNA, Kraków
(540) FRØPT
(551) wspólne prawo ochronne
(510), (511) 20 fronty szuflad, fronty do szaf i szafek.

(210) 477175 (220) 2017 10 03
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO ROTUNDA
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, usłu-
gi reklamowe dotyczące nieruchomości, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, promocja 
sprzedaży na rzecz osób trzecich, promocja inwestycji w za-
kresie nieruchomości, w tym centrów biurowych, handlo-
wych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, marketing 
i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej 
i oświatowej, organizowanie wystaw, targów i konkursów 
w celach reklamowych i handlowych, organizowanie targów 
i wystaw handlowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
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architektury i technologii, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
usługi marketingowe związane z obrotem nieruchomościami, 
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów 
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami 
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, 
użyczenia, zarządzanie działalnością gospodarczą i admini-
strowanie kompleksem biurowym, pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w ramach działalności obiektów biuro-
wych i handlowych, organizowanie przetargów na rynku 
obrotu nieruchomościami, organizowanie aukcji, organizowa-
nie i prowadzenie aukcji nieruchomości, analizy kosztów, ana-
lizy rynkowe, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, 
prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostę-
pem bezpośrednim przez Internet [home banking], banko-
wość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji 
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi ope-
racji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwe-
stycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi 
dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatni-
czych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputero-
we, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do-
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów 
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży-
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi 
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, 
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz fi-
nansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usłu-
gi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami in-
westycyjnymi, tworzenie funduszy,  zarządzanie funduszami, 
tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustana-
wiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfe-
lem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwesty-
cyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami 
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, 
obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednic-
two ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, 
factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa 
mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa 
w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-
-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów fi-
nansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa 
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów 
zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi dołado-
wywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty 
(prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach in-
westycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie 
poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów war-
tościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi makler-
stwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów warto-
ściowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach 
papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udo-
stępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udo-
stępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych 

i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, opera-
cje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczą-
ce obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczą-
ce walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez 
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz 
ekologiczne, usługi związane z nieruchomościami, usługi 
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, handlowymi, usługowymi i mieszkalnymi, zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wynajmu 
i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wynajmu i dzier-
żawy powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługowych 
i handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agencji w zakresie 
komercyjnych nieruchomości, wycena nieruchomości, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, usługi doradztwa w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi 
i zespołami osiedlowymi, biurowymi lub użytkowymi, wyceny 
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomo-
ści, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania 
i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lo-
kali mieszkalnych i użytkowych, usługi pośrednictwa w spra-
wach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użyt-
kowych, usługi wyszukiwania i pomocy w zakresie nabywania 
terenów i nieruchomości celem ich pozyskiwania dla obiektów 
biurowych i budownictwa mieszkalnego, inwestowanie kapita-
łu w nieruchomości, finansowanie nieruchomości, 41 usługi 
edukacyjne, organizowanie i prowadzenie konkursów eduka-
cyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyzna-
wanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatury, 
polityki, nauki, techniki, rozrywki, filmu, audycji radiowych i te-
lewizyjnych, organizowanie loterii, organizowanie i prowadze-
nie balów, imprez okolicznościowych, koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, 
kongresów, konferencji, pokazów i wystaw, targów i ekspozy-
cji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji i rozrywki, 
usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, pro-
gramowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez In-
ternet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, 
usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadze-
nie wystaw sztuki, usługi galerii sztuki, reportaże fotograficzne, 
informacja o wypoczynku, zapewnienie infrastruktury wypo-
czynkowej, usługi w zakresie publikowania czasopism, maga-
zynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, 
w tym w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie 
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie 
przewodników i map turystycznych, udostępnianie po-
wierzchni do celów rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi kateringowe dla celów konferen-
cyjnych, bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restaura-
cje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych 
i handlowych, czasowy wynajem powierzchni biurowej, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy, targi 
i spotkania, udostępnianie powierzchni na spotkania, udo-
stępnianie sal konferencyjnych, biur, tymczasowe zakwatero-
wanie, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczą-
ce wyżej wymienionych usług, 45 usługi w zakresie ochrony 
osobistej osób, sprzętów i nieruchomości, badanie stanu 
prawnego nieruchomości, usługi prawne w zakresie przygo-
towywania umów, administrowanie prawami autorskimi, li-
cencjonowanie praw autorskich.
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(210) 477194 (220) 2017 10 03
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ROTUNDA
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, 
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi wynajmowa-
nia miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, pro-
mocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, promocja inwestycji 
w zakresie nieruchomości, w tym centrów biurowych, han-
dlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, marke-
ting i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, na-
ukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów 
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, organizo-
wanie targów i wystaw handlowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], usługi marketingowe związane z obrotem 
nieruchomościami, usługi w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną 
z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalo-
wymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zago-
spodarowania, sprzedaży, użyczenia, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, 
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obro-
tu nieruchomościami, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 
organizowanie przetargów na rynku obrotu nieruchomo-
ściami, organizowanie aukcji, organizowanie i prowadzenie 
aukcji nieruchomości, analizy kosztów, analizy rynkowe, ba-
danie w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy eko-
nomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię-
biorstw, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostę-
pem bezpośrednim przez Internet [home banking], banko-
wość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji 
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi 
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi 
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, 
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart 
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputero-
we, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do-
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów 
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży-
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi 
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, 
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz 
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, 
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie fundusza-
mi inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie fun-
duszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi 
w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, 
zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwi-
janie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredyta-
mi i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informa-
cja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczenio-

we, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu bu-
downictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi 
pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi 
w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz-
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprze-
daży produktów finansowych, w szczególności obligacji, 
usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emito-
wania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wie-
rzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet 
na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczest-
nictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi 
depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związa-
ne z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami war-
tościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo 
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradz-
two walutowe, usługi udostępniania informacji oraz noto-
wań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczą-
cych inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót 
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowa-
ne usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi 
informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie fi-
nansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio-
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi związane 
z nieruchomościami, usługi w zakresie administrowania i za-
rządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z lokalami biurowymi, handlowymi, 
usługowymi i mieszkalnymi, zarządzanie majątkiem nieru-
chomym, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy nierucho-
mości, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy powierzchni 
i pomieszczeń biurowych, usługowych i handlowych, wyna-
jem lokali na cele biurowe, organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nie-
ruchomości, wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osie-
dlowymi, biurowymi lub użytkowymi, wyceny nieruchomo-
ści, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i admini-
strowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, usługi pośrednictwa w spra-
wach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakre-
sie kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowych, usługi wyszukiwania i pomocy w zakresie na-
bywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskiwania 
dla obiektów biurowych i budownictwa mieszkalnego, in-
westowanie kapitału w nieruchomości, finansowanie nieru-
chomości, 41 usługi edukacyjne, organizowanie i prowadze-
nie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie 
plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, foto-
grafii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, fil-
mu, audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie loterii, 
organizowanie i prowadzenie balów, imprez okolicznościo-
wych, koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wy-
staw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kul-
tury, edukacji i rozrywki, usługi informacji o edukacji, 
o imprezach rozrywkowych, programowanie serwisów 
informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywa-
nie serwisów informacyjnych do emisji, usługi informacji do-
tyczące działalności kulturalnej, rozrywka, działalność spor-
towa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie wystaw 
sztuki, usługi galerii sztuki, reportaże fotograficzne, informa-
cja o wypoczynku, zapewnienie infrastruktury wypoczynko-
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wej, usługi w zakresie publikowania czasopism, magazynów 
i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym 
w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie prze-
wodników i map turystycznych, udostępnianie powierzchni 
do celów rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi kateringowe dla celów konferencyjnych, bary 
szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie 
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 
czasowy wynajem powierzchni biurowej, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy, targi i spotkania, 
udostępnianie powierzchni na spotkania, udostępnianie sal 
konferencyjnych, biur, tymczasowe zakwaterowanie, usługi 
doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wy-
mienionych usług, 45 usługi w zakresie ochrony osobistej 
osób, sprzętów i nieruchomości, badanie stanu prawnego 
nieruchomości, usługi prawne w zakresie przygotowywania 
umów, administrowanie prawami autorskimi, licencjonowa-
nie praw autorskich.

(210) 477319 (220) 2017 10 05
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL PASZTET Z INDYKA DO PIEKARNIKA 

GWARANCJA 100% jakości

(531) 03.07.04, 08.05.25, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 27.05.01, 
29.01.15, 25.01.01

(510), (511) 29 pasztety.

(210) 477321 (220) 2017 10 05
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL PASZTET Z ŻURAWINĄ GWARANCJA 

100% jakości

(531) 03.07.04, 05.07.09, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 25.01.01, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 pasztety.

(210) 477444 (220) 2017 10 09
(731) PAZOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pazola TRAVEL & ADVENTURE ODKRYJ Z NAMI ŚWIAT

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż ubezpieczeń turystycznych, 
sprzedaż sprzętu nurkowego i turystycznego, sprzedaż 
wycieczek na cały świat łącznie z biletami na różne środki 
transportu, promocja [reklama] podróży, usługi marketin-
gowe w dziedzinie podróży, usługi reklamowe w zakresie 
turystyki i podróży, 39 organizowanie wycieczek na cały 
świat łącznie z biletami na różne środki transportu, wyna-
jem jachtów na całym świecie, rezerwowanie podróży, pla-
nowanie podróży, organizowanie podróży, organizowanie 
podróży autobusem, organizowanie podróży biznesowych, 
organizowanie podróży samolotowych, usługi rezerwowa-
nia podróży, planowanie trasy podróży, agencje rezerwacji 
podróży, usługi agencji podróży w zakresie podróży bizne-
sowych, usługi agencji podróży polegające na organizo-
waniu podróży, usługi agencji podróży w zakresie organi-
zowania podróży wakacyjnych, usługi rezerwacji podróży 
lotniczych, usługi w zakresie podróży, usługi rezerwacji po-
dróży turystycznych, organizowanie podróży i rejsów, pla-
nowanie i organizowanie podróży, doradztwo w zakresie 
podróży, organizowanie transportu i podróży, organizacja 
i rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek [krótkich 
podróży], udzielanie informacji dotyczących podróży, usłu-
gi rezerwacji wczasów i podróży, usługi agencyjne obejmu-
jące organizację podróży, agenci zajmujący się organizo-
waniem podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące podróży, organizowanie podróży i wycieczek 
statkami, agencje usługowe do planowania podróży, usługi 
agencji podróży i rezerwacji, usługi w zakresie rezerwowa-
nia podróży, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyj-
nych, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, 
organizowanie podróży zagranicznych dla celów kultural-
nych, udzielanie informacji związanych z trasami podróży, 
usługi w zakresie podróży drogą powietrzną, skompute-
ryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży, usługi do-
radcze związane z organizowaniem podróży, doradztwo 
w zakresie planowania trasy podróży, usługi agencyjne 
w zakresie organizowania podróży, organizowanie podróży 
z i do hotelu, udzielanie informacji dotyczących transportu 
i podróży, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur tury-
stycznych, udzielanie informacji online na temat podróży, 
usługi informacyjne w odniesieniu do podróży, usługi biura 
podróży związane z podróżą omnibusem, usługi rezerwa-
cji w zakresie podróży drogą lądową, skomputeryzowane 
usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży, 
usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą morską, usługi 
z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, usługi biura tu-
rystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi w zakresie 
udostępniania informacji dotyczących podróży, informacje 
dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania -), usłu-
gi przewodników turystycznych oraz informacja o podró-
ży, usługi opakowywania w celu ochrony bagażu podczas 
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podróży, koordynowanie planów podróży dla osób pry-
watnych i grup, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środ-
ków transportu, dostarczanie biletów w celu umożliwienia 
ich posiadaczom podróży, udzielanie wskazówek o trasie 
dojazdu do celów podróży, organizowanie i rezerwowa-
nie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, usługi 
biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla 
podróżnych, usługi w zakresie udzielania informacji związa-
nych z trasami podróży, usługi w zakresie wczasów zorgani-
zowanych związane z planowaniem podróży, planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środ-
ków elektronicznych, usługi w zakresie opieki nad osobami 
niepełnoletnimi podczas podróży, usługi biura podróży, 
mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na trans-
port, udzielanie informacji na temat rezerwacji podróży 
biznesowych za pośrednictwem Internetu, planowanie 
i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, planowanie i rezerwowanie podróży linia-
mi lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, doradz-
two w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi 
telefonicznej i infolinie, doradztwo w dziedzinie podróży 
biznesowych świadczone przez centra obsługi telefonicz-
nej i infolinie, udzielanie informacji dotyczących transportu 
i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przy-
rządów telekomunikacyjnych, udzielanie informacji zwią-
zanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami 
lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych.

(210) 477501 (220) 2017 10 10
(731) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała
(540) ALOHA FROM DEER
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, teczki, chlebaki na ramię 
[torby], etui na klucze, komplety podróżne [wyroby skórzane], 
kuferki, kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kosmetycz-
ki, kufry bagażowe, kufry podróżne, laski, parasole, pokrowce 
na parasole, parasolki, torby plażowe, plecaki, plecaki tury-
styczne, kufry podróżne, torby podróżne, pojemniki na wizy-
tówki, portfele, portmonetki, przeciwsłoneczne parasole, pu-
dełka z fibry, pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, sakiewki 
z siatki oczkowej, myśliwskie sakwy [akcesoria do polowań], 
sakwy i sakiewki ze skóry, sakwy ze skóry do pakowania, siatki 
na zakupy, sportowe torby, teczki szkolne, torby szkolne, tor-
nistry szkolne, teczki na nuty, teki, dyplomatki, torby [koperty, 
woreczki] ze skóry, do pakowania, torby alpinistyczne, torby 
na kółkach, torby na ubranie [podróżne], torby na zakupy, 
torby plażowe, torby podróżne, torby skórzane na narzędzia, 
bez zawartości, torby sportowe, torby turystyczne, torebki, 
kijki do trekkingu, trzosy, torby na ubrania [podróżne], wa-
lizki, walizki ze skóry lub z skóry wtórnej, walizy, wizytowniki, 
25 odzież, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, odzież go-
towa, odzież wodoodporna, apaszki, bandany na szyję, bere-
ty, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, 
bluzy, bluzy z kapturem, bluzy dziecięce, kombinezony, buty, 
buty sportowe, chusty, czapki, dresy, garnitury, getry, gorse-
ty, kamizelki, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, 
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastycz-
ne, koszulki termoaktywne, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, 
marynarki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, 
obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, okry-
cia wierzchnie, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, 
peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, pod-
koszulki, poncza, pończochy, prochowce, rajstopy, rękawice 
narciarskie, rękawiczki, sandały, sandały kąpielowe, sari, sa-
rongi, skarpetki, slipy, spodnie, spodenki, spodnie sporto-

we, spódnice, spódnico-spodenki, staniki, staniki sportowe, 
stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, sza-
liki, szarfy, szelki, szlafroki, szorty, szorty sportowe, tank-topy,  
t-shirty, topy, crop-topy.

(210) 477703 (220) 2017 10 16
(731) JABŁOŃSKA KRYSTYNA ALVIKA OUTDOOR 

EQUIPMENT, Sosnowiec
(540) ALVIKA OUTDOOR EQUIPMENT

(531) 07.03.11, 26.03.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 komplety walizek i kufrów podróżnych, ple-
caki, portfele, torby alpinistyczne, laski, 20 śpiwory kempin-
gowe, leżaki, nadmuchiwane powietrzem materace, ma-
terace, 25 odzież wodoodporna, bielizna wchłaniająca pot, 
odzież, obuwie.

(210) 477760 (220) 2017 10 16
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE GARDŁO I KRTAŃ

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(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 



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT06/2018

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 z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 477802 (220) 2017 10 17
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) GMO free BASED ON MILK FROM COWS FED  

NON-GMO

(531) 27.05.01, 03.04.02, 26.11.02, 26.11.08, 05.03.11, 05.03.16, 
25.07.25, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.06

(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki napoje i przetwory mleczne.

(210) 477804 (220) 2017 10 17
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) GMO frei MIT MILCH VON KÜHEN, DIE GMO-FREIES 

FUTTER BEKOMMEN

(531) 03.04.02, 05.03.11, 05.03.13, 25.07.25, 26.04.01, 26.04.06, 
26.11.02, 27.05.01

(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki napoje i przetwory mleczne.

(210) 477810 (220) 2017 10 17
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) bez GMO Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH 

PASZAMI BEZ GMO

(531) 03.04.02, 05.03.11, 05.03.16, 25.07.25, 26.04.02, 26.04.06, 
26.11.02, 26.11.08, 27.05.01

(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki napoje i przetwory mleczne.

(210) 477811 (220) 2017 10 17
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) bez GMO Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH 

PASZAMI BEZ GMO

(531) 03.04.02, 05.03.11, 05.03.16, 25.07.25, 26.04.01, 26.04.06, 
26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.
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(210) 477814 (220) 2017 10 17
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) bez GMO Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH 

PASZAMI BEZ GMO

(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 05.03.11, 05.03.13, 
26.04.04, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.

(210) 478192 (220) 2017 10 24
(731) MURGRABIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) MURGRABIA

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 materiały nieprzetworzone i półprzetworzo-
ne zawarte w tej klasie, będące półproduktami, półprzetwo-
rzone substancje z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, 
35 sprzedaż płyt z tworzyw sztucznych, 40 obróbka i prze-
twarzanie płyt, rur i prętów z tworzyw sztucznych, obróbka 
i przetwarzanie tworzyw sztucznych, frezowanie tworzyw 
sztucznych, cięcie laserem tworzyw sztucznych, cięcie no-
żem oscylacyjnym.

(210) 478208 (220) 2017 10 25
(731) ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) ADVATUS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, skle-
pów detalicznych oraz za pośrednictwem systemu tele-za-
kupów, przy wykorzystaniu komunikacji komputerowej, sieci 
komputerowej i telewizji interaktywnej, sklepu on-line, z towa-
rami: podzespoły i akcesoria komputerowe, aparatura do prze-
twarzania informacji, urządzenia, materiały i akcesoria do kon-
strukcji teleinformatycznych sieci bezprzewodowych, systemy 
operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem informacji w sie-
ciach teleinformatycznych - routerów, elementy i akcesoria 
do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria do konstrukcji 
informatycznych sieci o zasięgu lokalnym, sieci miejskich i sie-
ci rozległych, urządzenia telekomunikacji IP, w tym urządzenia 
do transmisji głosu i obrazu w sieciach komputerowych, mode-
my, monitory komputerowe, płytki krzemowe półprzewodni-
kowe do obwodów scalonych, płytki półprzewodnikowe- chi-
py, półprzewodniki, centralne jednostki przetwarzania, w tym 
procesory, przekaźniki sygnałów elektronicznych, moduły 
ładowalne, w tym publikacje elektroniczne, maszyny i urządze-
nia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla przemysłu 
i handlu, w tym kasy fiskalne, maszyny księgujące, maszyny 
liczące, maszyny faksymilowe, maszyny sumujące, aparaty ra-
diowe, aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura 
radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraficzna, maszty radio-
telegraficzne, przewody telegraficzne, przewody telefonicz-
ne, przenośne telefony, nadajniki telekomunikacyjne, zespoły 
nadawcze telekomunikacyjne, maszty do łączności radiowej, 
odbiorniki radiowe, anteny i maszty antenowe do telefonii bez-
przewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, tele-
grafy, telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami 
zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli 
elektrycznych, złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi in-
stalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, 
nadzór budowlany, usługi w zakresie budowy i konserwacji 
obiektów liniowych przesyłowych: rurociągów, linii elektro-
energetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, 
usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń 
biurowych, księgujących i liczących, doradztwo budowlane, 
38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraficzne oraz usługi 
obejmujące: łączność poprzez terminale komputerowe, przesy-
łanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
łączność radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraficz-
ną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę elektroniczną, połączenia 
i trasy połączeń (usługi) dla telekomunikacji, połączenie ze świa-
tową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, 
nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, 
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, ra-
diofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie 
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub 
za pomocą innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi 
obejmujące: instalacje oprogramowania komputerowego, po-
wielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
oprogramowania komputerowego i projektowanie systemów 
komputerowych w dziedzinie łączności bezprzewodowej, wy-
pożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych kom-
puterowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, konwersja danych przez programy komputero-
we, wypożyczanie komputerów, usługi związane z projekto-
waniem budynków, analizy i badania techniczne w dziedzinie 
łączności bezprzewodowej.
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(210) 478265 (220) 2017 10 26
(731) SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ ANDREAS MGR ANDRZEJ 

SZCZEPAŃSKI, Turzynek
(540) WÓDKA CIECHOCIŃSKA POLISH VODKA Czysta

(531) 06.19.15, 07.01.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego na-
poju spirytusowego Polska wódka/ Polish Vodka.

(210) 478283 (220) 2017 10 26
(731) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus

(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15, 24.05.25, 24.11.25, 
26.04.02, 26.04.09

(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) 478325 (220) 2017 10 27
(731) REST CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Rest Capital Investments

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, informacja o działalności gospo-
darczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
reklama, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 36 administrowanie finan-
sami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, admi-
nistrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie 
funduszami wspólnego inwestowania, administrowanie 
funduszami powierniczymi, administrowanie inwestycjami 
funduszy, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestowanie 
funduszy kapitałowych, inwestowanie funduszy na rzecz 
osób trzecich, monitorowanie funduszy inwestycyjnych, 
powiernictwo aktywów w funduszach, usługi doradcze 
w zakresie funduszy wspólnego inwestowania, usługi do-
radcze w zakresie funduszy wzajemnych, usługi polegające 
na znalezieniu kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie 
dostarczania kapitału wysokiego ryzyka, usługi maklerskie 
związane z funduszami wspólnego inwestowania, usługi 
maklerskie związane z funduszami wzajemnymi, zarzą-
dzanie funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi, agencje zajmujące się obliga-
cjami i innymi papierami wartościowymi, handel akcjami, 
handel obligacjami, handel udziałami, inwestycje finan-
sowe w dziedzinie papierów wartościowych, maklerstwo 
w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych i innych papierów 
wartościowych, maklerstwo związane z obligacjami, obrót 
papierami wartościowymi, pośrednictwo dotyczące pa-
pierów wartościowych i aktywów, pośrednictwo inwesty-
cyjne, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, po-
średnictwo w sprawach inwestycji finansowych, udzielanie 
informacji dotyczących maklerstwa giełdowego, udziele-
nie informacji dotyczących rynku akcji/obligacji, udziele-
nie informacji o obrocie papierami wartościowymi, usługi 
agencyjne w zakresie papierów wartościowych, usługi fi-
nansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe w zakresie 
akcji.

(210) 478429 (220) 2017 10 30
(731) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus care pomagamy słyszeć

(531) 29.01.13, 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) 478430 (220) 2017 10 30
(731) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) medicus self

(531) 29.01.12, 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) 478446 (220) 2017 10 30
(731) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus expert aparatura medyczna
(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) 478448 (220) 2017 10 30
(731) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus care

(531) 29.01.13, 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) 478449 (220) 2017 10 30
(731) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus clinic dolnośląskie centrum laryngologii
(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) 478452 (220) 2017 10 30
(731) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus self chirurgia plastyczna i medycyna 

estetyczna
(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) 478453 (220) 2017 10 30
(731) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) medicus care pomagamy słyszeć
(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) 478477 (220) 2017 10 31
(731) INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOGENED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) MELUMIN DERMEDIC
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki rozjaśniające koloryt 
skóry, preparaty do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry 
twarzy, ciała, rąk i stóp, warg oraz paznokci, mydła i prepa-
raty myjące, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, środki 
do mycia, układania, pielęgnacji, upiększania i koloryzacji 
włosów, środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej.

(210) 478494 (220) 2017 10 31
(731) ŁUNIEWSKI KRZYSZTOF, SAWICKI MARIUSZ ZAKŁAD 

PRZETWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWY BIOFOOD 
SPÓŁKA CYWILNA, Wałcz

(540) Pg - „Bioekol”

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 grzybnia do rozmnażania.

(210) 478516 (220) 2017 10 31
(731) LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Miętne

(540) Rebel ELECTRO

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), 
sztućce, ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia i przy-
rządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ra-
townicze i do nauczania, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, 
regulowania lub kontrolowania elektryczności, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwa-
rzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
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pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopa-
trzenia w wodę i do celów sanitarnych, 12 pojazdy, urządze-
nia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 
15 instrumenty muzyczne, 21 przybory kuchenne i go-
spodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szla-
chetnych i nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki, pędzle 
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania 
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, nie przero-
bione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła sto-
sowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelano-
we i ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 38 usługi 
telekomunikacyjne.

(210) 478592 (220) 2017 11 03
(731) MACANDER ANETA FIRMA VECTOR USŁUGI 

SPECJALISTYCZNE, Łódź
(540) vector
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, deratyzacja, dezyn-
fekcja, mycie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, 40 dezodoryzacja 
powietrza, niszczenie odpadów i śmieci, oczyszczanie po-
wietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, sortowa-
nie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu 
[przetwarzanie].

(210) 478674 (220) 2017 11 06
(731) GRELA      MICHAŁ DOMINIK, Radom
(540) SKYLIGHT BROKERS

(531) 07.01.08, 07.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospo-
darczą, administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo 
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, do-
radztwo i informacja o działalności gospodarczej, admi-
nistrowanie dotyczące planowania działalności gospo-
darczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, 36 administrowanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi 
nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nie-
ruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, dzierżawa biur, dzierżawa i wynajem 

pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości po-
siadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], doradztwo finansowe i ubezpieczenio-
we, 41 fotografia, edycja zdjęć, 42 doradztwo w zakresie 
dekoracji wnętrz, doradztwo związane z wyborem tkanin 
dekoracyjnych [projektowanie wnętrz].

(210) 478711 (220) 2017 11 08
(731) ZGAJEWSKI WOJCIECH PHU INCOMED, Piaseczno
(540) PROTECTIVA
(510), (511) 5  wchłaniające artykuły higieniczne, podpaski, 
wkładki dla osób cierpiących na inkontynencję, podkłady hi-
gieniczne, wkładki laktacyjne dla karmiących matek.

(210) 478723 (220) 2017 11 08
(731) MEDINUTRILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Proteilan

(531) 26.11.12, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, dietetyczny środek spo-
żywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, białkowy 
produkt spożywczy specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, 29 produkty uzupełniające dietę w białko nie do celów 
leczniczych, koncentraty lub odżywki wysokobiałkowe 
będące produktami spożywczymi, mleczne produkty spo-
żywcze uzupełniające dietę nie do celów leczniczych, sub-
stytuty mleka.

(210) 478739 (220) 2017 11 09
(731) POŁANIEWICZ ADAM LODY IGGA  

WYRÓB I SPRZEDAŻ, Konstancin-Jeziorna
(540) lody igga

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, lody, lody owocowe, lody wielosmakowe, lody mlecz-
ne, lody włoskie, desery lodowe, batony lodowe, lizaki lo-
dowe, ciasta lodowe, tort lodowy, słodycze lodowe, wyroby 
lodowe, sorbety [lody wodne], lody zawierające czekoladę, 
lody typu sandwich, lodowe wyroby cukiernicze, lody 
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody o smaku 
czekoladowym, mieszanki na sorbety [lody], lody owocowe 
w postaci batonów, napoje na bazie kawy zawierające lody 
(affogato), desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmieta-
ny [parfait].

(210) 478760 (220) 2017 11 09
(731) WYTWÓRNIA OCTU I MAJONEZU OCETIX  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Grudziądz
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(540) OCETIX Grudziądz Rok zał. 1948 Musztarda PRODUKT 
BEZGLUTENOWY pomorska  BEZ SUBSTANCJI 
KONSERWUJĄCYCH

(531) 24.09.02, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 musztarda, musztardy z przyprawami i do-
datkami smakowymi.

(210) 478820 (220) 2017 11 09
(731) WYTWÓRNIA OCTU I MAJONEZU OCETIX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Grudziądz

(540) OCETIX Grudziądz Rok zał. 1948 SOS PIEPRZOWY 
OSTRY PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531) 24.09.02, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 05.07.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 sosy, sosy z pikantnymi przyprawami i dodat-
kami smakowymi w postaci rozdrobnionych papryk, grzy-
bów, warzyw oraz pieprzu.

(210) 478857 (220) 2017 11 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Galaretka Familijna

(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, 30 pralinki, 
owocowe (galaretki-) [słodycze], czekolada, wyroby cukier-
nicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki 
[wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki 

lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na ba-
zie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekora-
cji świątecznych choinek, owocowe (galaretki -) [słodycze], 
chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cu-
kierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadzie-
wane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, 
wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wy-
roby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, 
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, sło-
dycze, lizaki, cukierki, ciastka, lody, żelki, prażynki nie będące 
ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstru-
zji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem 
elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbo-
żowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, 
mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane 
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz 
z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czeko-
lady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadanio-
we, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czeko-
lada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty 
zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczni-
czych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przeką-
ski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, 
przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony 
czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożo-
we, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, 
gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(210) 478955 (220) 2017 11 14
(731) NEWCOMMERCE SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BANCOVO.

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolnosterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, auto-
maty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
we, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie 
kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalo-
nych (smart cards - karty „inteligentne”), karty z pamięcią lub 
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom „inte-
ligentnym” współdziałanie z terminalami i czytnikami, apara-
tura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, 
programy komputerowe ładowane: programy komputero-
we zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach 
kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, pro-
gramy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe 
systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpiecze-
nia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych 
informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje 
bankowe i finansowe, 16 Papier, arkusze papieru, taśmy pa-
pierowe, bloki papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papiero-
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we, teczki, worki, szyldy papierowe, maty papierowe, kokardy 
papierowe, plakaty z papieru, klamry do papieru, rolki papie-
ru toaletowego, papier na czasopisma, papier do etykieto-
wania, papier do zawijania, papier filtracyjny, papierowe ma-
teriały biurowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby 
artystyczne, papier do drukarek, druki, materiały introligator-
skie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, mate-
riały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny 
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), mate-
riały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w in-
nych klasach), czcionki drukarskie, matryce, materiały papier-
nicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa 
reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, bro-
szury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, 
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), 35 reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, pra-
ce biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodar-
czymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachun-
kowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, 
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego 
i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, 
promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania 
i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępnia-
nia informacji o działalności gospodarczej, czynności biuro-
we, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru 
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego 
i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku 
i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicz-
nych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie 
badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalno-
ści gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, 
sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi i zbiorami danych w systemach komputero-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie pli-
kami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach kompu-
terowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi 
dotyczące „public relations”, usługi w zakresie reklamy z wy-
korzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizual-
nych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamo-
wego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych 
i programów promocyjnych (usługi biurowe), archiwizacja 
dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 
prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych, 
prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych 
na stronach internetowych, prezentowanie ofert produktów 
finansowych i bankowych za pośrednictwem platformy in-
formatycznej, prowadzenie platformy internetowej umożli-
wiającej prezentowanie i wybór ofert usług finansowych 
i bankowych, usługi porównywania ofert finansowych i ban-
kowych, prowadzenie platformy internetowej umożliwiają-
cej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług finanso-

wych lub bankowych przez klientów detalicznych, 
udostępnianie informacji handlowych, informacja o ww. 
usługach, 36 specjalistyczne doradztwo i konsulting finanso-
wy, ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność mone-
tarna, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usługi banko-
we, świadczenie usług maklerskich, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku 
kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku 
nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży pa-
pierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarzą-
dzania aktywami finansowymi (zarządzanie portfelem 
na zlecenie klienta), usługi doradztwa w zakresie obrotu pa-
pierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania 
na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu 
dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowy-
wania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek 
do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora 
emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowy-
wania memorandów informacyjnych, usługi organizacji ob-
rotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicz-
nym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem 
papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji pa-
pierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo w ob-
rocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków 
maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościo-
wych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z ty-
tułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów 
maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finanso-
wych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie 
usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 
doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności po-
wierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lo-
kowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym 
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierni-
czych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierni-
czych, zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyj-
nymi i funduszami emerytalnymi, usługi prowadzenia 
Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji jed-
nostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usługi udzie-
lania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, 
zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz inny-
mi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i pro-
wadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi 
depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, le-
asingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierni-
czego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadze-
nie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów 
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz za-
ciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń 
transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, 
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyj-
mowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagra-
nicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji 
bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, 
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów 
i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfo-
wych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach banko-
wych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywa-
nie na zlecenie innych banków określonych czynności 
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wy-
dawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie termi-
nowych operacji finansowych, wykonywanie czynności 
z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieru-
chomości, zarządzanie majątkiem, usługi operacji finanso-
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wych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agen-
cji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, organizowa-
nie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finanso-
we, informacja o powyższych usługach, usługi doradcze do-
tyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, udostępnianie 
informacji finansowych, udostępnianie informacji finanso-
wych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie 
informacji o ofertach banków i podmiotów świadczących 
usługi finansowe, informacja o powyższych usługach, 38 te-
lekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, 
usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji teksto-
wej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapi-
su elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesy-
łania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci 
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, 
telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączno-
ści i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej 
poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światło-
wodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią kom-
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie 
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych za pomocą telekomunikacji, 
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej 
i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, portale inter-
netowe, prowadzenie forum on-line, usługi portali komuni-
kacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do porta-
lu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, 
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami 
dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy interne-
towej używanej do inwestowania na rynku walut, przydziela-
nie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udo-
stępnianie środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, informacja o powyższych usługach, 
obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie 
modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogło-
szeniowej z branży bankowej i finansowej, informacja o po-
wyższych usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, publi-
kowanie tekstów, artykułów, książek, periodyków, czasopism, 
gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne 
on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, na-
grań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja 
filmów, nagrań audio j/lub video oraz programów radio-
wych i telewizyjnych, usługi w zakresie nauczania, kształce-
nia i rozrywki, działalność sportowa i kulturalna, organizowa-
nie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organi-
zacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, imprez integra-
cyjnych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wy-
staw, organizowanie wystaw w celach sportowych, eduka-
cyjno- szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. 
usługach, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, 
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, projektowanie i ulepszacze sprzętu oraz oprogramowa-
nia komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, 
systemów komputerowych i programów komputerowych, 
konsulting w zakresie komputerów i programów kompute-
rowych, programowanie komputerów na zlecenie, projekto-
wanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mia-
nowicie programów zapisanych we właściwym języku dla 
danego komputera do użycia w komputerach i systemach, 
dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika, pro-
jektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokal-

nych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informa-
tyzacji rachunkowości, wynajem programów komputerowych 
i oprogramowania komputerowego.

(210) 478984 (220) 2017 11 15
(731) KOŚCIŃSKA JULITA, Zielona Góra
(540) Perfect Lashes from eyelashextensioncork.ie SILK 

LASHES

(531) 03.13.01, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, 
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosme-
tycznych, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ko-
smetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, 
lakier do włosów, maski kosmetyczne, mleczko oczyszcza-
jące do celów kosmetycznych, odżywki do włosów, ołówki 
do brwi, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, ze-
stawy kosmetyków, 21 przybory kosmetyczne, szczoteczki 
do brwi, szczoteczki do rzęs.

(210) 479026 (220) 2017 11 15
(731) AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMW REWITA
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, ośrodkami wczaso-
wymi, ośrodkami wypoczynku i rekreacji, usługi doradztwa 
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 
ośrodkami wczasowymi, ośrodkami wypoczynku i rekreacji, 
dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen po-
koi w hotelach, ośrodkach wczasowych, ośrodkach wypo-
czynku i rekreacji, administrowanie działalnością gospodar-
czą w zakresie sklepów detalicznych, 39 usługi doradztwa 
turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycie-
czek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja po-
dróży dla turystów, 41 organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, 
organizowanie i obsługa kongresów, informacja o wypo-
czynku, usługi rekreacyjne, informacja o rekreacji, udostęp-
nianie terenów rekreacyjnych, organizowanie imprez rekre-
acyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, publikowanie 
katalogów dotyczących turystyki, wczasów, wypoczynku, 
udostępnianie basenów kąpielowych, kluby plażowe i base-
nowe, usługi siłowni, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, usługi 
ośrodków wczasowych, usługi ośrodków wypoczynkowych, 
rezerwacja miejsc w hotelach, informacja hotelowa, biura za-
kwaterowania, wycena zakwaterowania w hotelach, świad-
czenie usług przez hotele, elektroniczne usługi informacyjne 
związane z hotelami, udostępnianie informacji online doty-
czących rezerwacji hotelowych, organizowanie zakwatero-
wania dla turystów, domy turystyczne, ośrodki wypoczynko-
we, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, 
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usługi restauracyjne, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, oferowanie żywności i napojów w restauracjach, 
barach, kawiarniach, serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji, barów, 
kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi kateringowe, 
44 usługi SPA, usługi sanatoriów, usługi w zakresie pielęgna-
cji urody, usługi w zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej i psychicznej, re-
habilitacja fizyczna.

(210) 479031 (220) 2017 11 15
(731) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) HUSSAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezal-
koholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki 
i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów.

(210) 479191 (220) 2017 11 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

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

(210) 479195 (220) 2017 11 20
(731) FUNDACJA KATALYST ENGINEERING, Warszawa
(540) Ogarnij Inżynierię
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów 
dydaktycznych i ich części, optyczne, wagowe, pomia-
rowe, fotograficzne, żeglarskie, sygnalizacyjne, urządze-
nia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski 
z nagraniami) i ich części, eksponaty o charakterze na-
ukowo-dydaktycznym, eksponaty sterowane kompute-
rowo, komputery, filmy rysunkowe animowane, magnesy 
dekoracyjne, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
programy gier komputerowych, programy komputerowe 
nagrane, programy komputerowe (software ładowalny), 
przezrocza, publikacje elektroniczne (moduły ładowal-
ne), urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, modele 
do eksperymentów naukowych w laboratoriach, zesta-
wy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instrukta-
żowymi, 16 papier, tektura, przemysłowy papier i karton, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu, podstawki papierowe, torby papiero-
we, pudła papierowe, pojemniki papierowe, emblematy 
papierowe, papierowe podstawki, plakietki papierowe, 
maty papierowe, teczki papierowe, rozetki papierowe, ko-
kardy papierowe, wstążki papierowe, girlandy papierowe, 
wzory papierowe, szyldy papierowe, materiały papierowe 
rękodzielnicze, papierowe materiały biurowe, drukowane 
etykietki papierowe, papierowe etykietki identyfikacyj-
ne, serwetki stołowe papierowe, reklamowe znaki pa-

pierowe, reklamowe szyldy papierowe, drukowane zna-
ki papierowe, papierowe metki [zawieszki], papierowe 
wyroby artystyczne, papierowe materiały dydaktyczne, 
papierowe artykuły piśmienne, papierowe identyfikatory 
imienne, drukowane zaproszenia papierowe, pojemniki 
papierowe do pakowania i przechowywania, papierowe 
torby na prezenty, papierowe etykietki na prezenty, pa-
pierowe torebki na przyjęcia, teczki papierowe [artykuły 
papiernicze], papierowe szablony do wycinanek, koperty 
papierowe do pakowania, papierowe rozkładane teczki 
z przegródkami, podkładki tekturowe do oprawiania ksią-
żek, pudełka tekturowe, etykiety tekturowe, opakowania 
kartonowe, pojemniki kartonowe, kartonowe kontenery 
do pakowania, druki, materiały fotograficzne, materiały 
piśmienne, wydawnictwa papierowe, książki, fotografie, 
ulotki, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, kalendarze, 
katalogi, komiksy, materiały drukowane, obwoluty, ma-
teriały do rysowania, papeterie, książki zawierające gry, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 reklama, prace 
biurowe, sprzedaż wydawnictw muzealnych, naukowych, 
popularnonaukowych, edukacyjnych, pamiątkowych, 
pamiątek, zabawek i zestawów edukacyjnych, działania 
marketingowe w zakresie nauki, rozrywki i kultury, dystry-
bucja materiałów reklamowych, doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej nauki, 
edukacji i rozrywki, poszukiwania w zakresie patronatu, 
organizowanie targów, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, działalność kulturalna, usługi edukacyjne, usługi w za-
kresie informacji o edukacji, usługi wydawnicze, kształce-
nie praktyczne, organizacja zjazdów, organizacja olimpiad 
i konkursów wiedzy, publikowanie tekstów, publikowanie 
książek, organizowanie konkursów (edukacyjnych, na-
ukowych, rozrywkowych), organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
parki rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie, 
publikacje on-line, usługi muzeów, realizacja spektakli, 
usługi fotograficzne, organizowanie warsztatów, pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], warsztaty w celach 
edukacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], 42 wykonywanie ekspertyz, ana-
liz, badań i opracowań naukowych i z zakresu edukacji, 
publikowanie informacji naukowych, udostępnianie in-
formacji naukowych, sporządzanie raportów naukowych, 
wynajem urządzeń naukowych, wypożyczanie przyrzą-
dów naukowych, kompilacja informacji naukowych, pro-
wadzenie badań naukowych, usługi w zakresie testów na-
ukowych, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, 
usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie.

(210) 479213 (220) 2017 11 20
(731) CZERNECKI JACEK, Kraków
(540) AQUA MISERICORDIAE WODA MINERALNA
(510), (511) 5 kąpiele tlenowe, sole do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mine-
ralnych, sole wód mineralnych, wody mineralne do celów 
medycznych, woda termalna, 6 kapsle do butelek metalowe, 
nakrętki metalowe do butelek.

(210) 479228 (220) 2017 11 20
(731) ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków
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(540) FAMON
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, pre-
paraty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, 
suplementy diety do celów medycznych, preparaty wita-
minowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane 
profilaktycznie i dla rekonwalescentów zawarte w tej klasie, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, 
dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 
30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie 
herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje 
na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 
32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone pro-
teinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki owocowe 
i warzywne, wody mineralne i gazowane, esencje do pro-
dukcji napojów, 35 informacja handlowa, reklama, zgroma-
dzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowa-
nie w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych 
ze środkami spożywczymi, prezentowanie towarów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami 
komputerowymi, informacja o działalności gospodarczej, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi 
agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe 
i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi modelek 
i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych.

(210) 479229 (220) 2017 11 20
(731) ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) SALENA
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, prepa-
raty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suple-
menty diety do celów medycznych, preparaty witaminowe 
i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilak-
tycznie i dla rekonwalescentów zawarte w tej klasie, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, diete-
tyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania, zioła 
lecznicze, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje 
na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, 
napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, 32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone 
proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki owo-
cowe i warzywne, wody mineralne i gazowane, esencje 
do produkcji napojów, 35 informacja handlowa, reklama, 
zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i ku-
powanie w sklepach detalicznych, hurtowych i interneto-
wych ze środkami spożywczymi, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie 
plikami komputerowymi, informacja o działalności gospo-
darczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
usługi agencji importowo-eksportowej, informacje han-
dlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
modelek i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów sponsorowanych.

(210) 479248 (220) 2017 11 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) ROK 1884 ZAŁ. TRADYCYJNA WÓDKA CZYSTA 
TORUŃSKA - CZYSTA - WIELOKROTNA FILTRACJA 
T 1884 Z WYSOKOGATUNKOWEGO SPIRYTUSU - 
TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE -

(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01, 24.01.05, 24.01.17, 
24.09.02, 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26

(510), (511) 33 wódka.

(210) 479279 (220) 2017 11 22
(731) BIEGAŃSKI TYTUS, Wrocław
(540) mokry nosek
(510), (511) 44 hodowla zwierząt, pomoc medyczna, pora-
dy w zakresie farmakologii, salony piękności, sporządzanie 
leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, usługi 
klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
medyczne, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi we-
terynaryjne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 479280 (220) 2017 11 22
(731) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) allerco

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, szampony, balsa-
my inne niż do celów medycznych, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, maści 
do celów kosmetycznych, emulsje do skóry, żele do pielę-
gnacji skóry, pianki do pielęgnacji skóry, 5 preparaty lecznicze 
do pielęgnacji skóry, włosów, paznokci, preparaty witaminowe 
i mineralne, preparaty farmaceutyczne, środki dermatologicz-
ne, preparaty weterynaryjne, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, dodatki dietetyczne do celów leczniczych, balsa-
my do celów leczniczych, kremy do celów leczniczych.

(210) 479283 (220) 2017 11 22
(731) HANDZEL  MARCIN MIDPARTS,  

Nowogród Bobrzański
(540) MIDPARTS AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16, 15.07.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna części moto-
ryzacyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna automatycznych 
skrzyni biegów.

(210) 479291 (220) 2017 11 22
(731) HOFFMANN PIOTR, Szczecin
(540) CYBER MONDAY

(531) 27.05.01, 27.05.11, 25.05.02
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy, 
afiliacyjny, referencyjny, bezpośredni, finansowy, kampanie 
marketingowe, usługi marketingowe, marketing dotyczący 
promocji, usługi marketingu bezpośredniego, usługi agen-
cji marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, rozpo-
wszechnianie materiałów w zakresie reklam, marketingu 
i publicity.

(210) 479297 (220) 2017 11 22
(731) ZIRCON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ACRCC
(510), (511) 9 przewód elektryczny do napowietrznych linii 
dystrybucyjnych i przesyłowych oraz kompozytowy rdzeń 
do przewodów elektrycznych.

(210) 479305 (220) 2017 11 22
(731) COLLINS GRZEGORZ, Marki
(540) MOJADZIUPLA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawiera-
niu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, udo-
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę 
towarów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 38 za-
pewnianie dostępu do portali w Internecie, dostęp do tre-
ści, stron internetowych i portali, zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie,  zapewnianie dostepu 
do treści, stron internetowych i portali, 42 zarządzanie stro-
nami internetowymi na rzecz osób trzecich, projektowanie 
portali sieciowych.

(210) 479307 (220) 2017 11 22
(731) ZHOU JIANJUN, Wólka Kosowska
(540) Vikilady

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod 
sprzedaży, administrowanie sprzedażą, badania marketin-
gowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych 
i produktów do pielęgnacji urody, doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu 
towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towa-
rów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, udo-
stępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów 
kosmetycznych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, udzielanie informacji konsumenckich o produk-
tach w zakresie kosmetyków, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usłu-
gi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprze-
daży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi rekla-
mowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamo-
we w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone w zakresie akcesoriów ko-
smetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone w za-
kresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej świadczone 
w zakresie akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży hur-
towej świadczone w zakresie artykułów kosmetycznych, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie ar-
tykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 479315 (220) 2017 11 22
(731) HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.,  

Ping-Tung City, CN
(540) HCP

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 7 sprężarki powietrza, pompy wirowe, zawory 
klapowe (części maszyn), silniki elektryczne inne niż do po-
jazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów 
lądowych, silniki hydrauliczne i motory, silniki inne niż do po-
jazdów lądowych, zawory ciśnieniowe (części maszyn), za-
wory regulacyjne pompy, przepony pompy, pompy (maszy-
ny), pompy (części maszyn, silników lub motorów), pompy 
do instalacji grzewczych, zawory (części maszyn).
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(210) 479317 (220) 2017 11 23
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) help4skin

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.09, 24.13.25

(510), (511) 3 mieszanki do pielęgnacji skóry po wystawie-
niu na działanie promieni słonecznych, kremy do pielęgnacji 
skóry, inne niż do użytku medycznego, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], pre-
paraty do pielęgnacji skóry, 5 preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, środki do leczenia oparzeń, preparaty 
farmaceutyczne do ran.

(210) 479320 (220) 2017 11 23
(731) MULTIGLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szemud
(540) SWINGCAR
(510), (511) 28 zabawki, zabawki ruchome, samochody 
do zabawy, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych.

(210) 479339 (220) 2017 11 23
(731) BARTOSZEWSKI MARCIN FASHION WORLD, Łódź
(540) O’LA VOGA LV

(531) 25.01.15, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, body [bielizna], dzianina 
[odzież], garnitury, kamizelki, kombinezony [odzież], koszu-
le, kurtki, kurtki [odzież], legginsy, obuwie, odzież, odzież 
z imitacji skóry, odzież ze skóry, pikowane kurtki [odzież], 
spódnice, spódnico-spodenki, swetry, szale, szaliki, 35 ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, agencje 
informacji handlowej, audyt działalności gospodarczej, ba-
dania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, deko-
racja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzeniu działalnością go-

spodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich: bielizny osobistej, body [bielizna], dzianin 
[odzież], garniturów, kamizelek, kombinezonów [odzież], ko-
szuli, kurtek, legginsów, obuwia, odzieży, odzieży z imitacji 
skóry, odzieży ze skóry, pikowanych kurtek [odzież], spódnic, 
spódnico-spodni, swetrów, szali, szalików, reklama, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, re-
klamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie 
reklam, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do ce-
lów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednic-
twa w handlu, usługi public relations.

(210) 479358 (220) 2017 11 23
(731) UBERMAN JOLANTA FIRMA PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA PIEKARNIA AS, Przeworsk
(540) AS JOLANTA UBERMAN

(531) 26.03.18, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 30 bułki, bułka tarta, babeczki, chipsy zbożowe, 
chrupki zbożowe, chleb, chleb bezglutenowy, ciasta, ciast-
ka, tarty, wyroby czekoladowe, napoje na bazie czekolady, 
zaczyn do wypieków, gofry, grzanki, ciastka, kanapki, lody, 
makarony, mąka, pochodne mieszanki mąki, produkty mącz-
ne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, 
placki, ptysie, potrawy na bazie mąki, przyprawy, słodycze, 
spaghetti, suchary, pizze, wyroby cukiernicze, preparaty zbo-
żowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, mrożone 
półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 35 usługi sprzeda-
ży, reklamy i promocji: pieczywa i wyrobów cukierniczych, 
43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cukiernie, cate-
ring, kawiarnie, pizzerie.

(210) 479392 (220) 2017 11 24
(731) BIGDOWSKI DAWID FHU ALMAK-SECURITY,  

Mała Kamienica
(540) ALMAK SECURITY
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.01, 24.11.25, 26.05.15, 26.05.18
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia.

(210) 479400 (220) 2017 11 24
(731) ŁOŻYŃSKI RAFAŁ VARICO W BIZNESIE WARTO NA 

NAS LICZYĆ, Poznań
(540) varico w biznesie warto na nas liczyć

(531) 01.15.23, 08.01.24, 27.05.01, 29.01.15, 16.01.16, 26.02.01
(510), (511) 9 komputery, oprogramowanie komputerowe.

(210) 479403 (220) 2017 11 24
(731) FUNDACJA DIGITALPOLAND, Kraków
(540) digitalpoland

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy 
danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czyt-
niki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magne-
tyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski 
kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia 
do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące pro-
gramy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku, kar-
ty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, au-
dio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 
16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowa-
nia [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, 
czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, 
atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji dla osób trzecich w plikach kompute-
rowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych 
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami infor-
matycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń 
reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowa-
dzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w za-
kresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, 
programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania 
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie roz-
powszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, 
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w za-
kresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, 
usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz da-
nych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, 
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputero-
wych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych 
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych 
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w za-
kresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi 
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem te-

lefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu 
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi 
w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radio-
wych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyj-
nego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, 
usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie pro-
gramów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewi-
zyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych 
online w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja 
widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów 
telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów, orga-
nizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostar-
czanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, 
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania 
dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, 
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach spor-
towych, usługi automatycznego zapisywania programów 
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następ-
nie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, 
usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez 
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, fil-
mowego, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych  
i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, 
estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub 
organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usłu-
gi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stro-
nami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, usługi programowania 
komputerowego, usługi w zakresie administrowania siecio-
wymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy 
systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa 
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie in-
stalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie ak-
tualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w za-
kresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania 
danych komputerowych, usługi w zakresie programowania 
komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie projektowania 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Inter-
netu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradz-
twa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie 
licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie 
zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji 
domen internetowych.

(210) 479405 (220) 2017 11 24
(731) AKTIMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Fitmedica
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: apa-
ratów do masażu, sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów 
do fizykoterapii, mebli do celów leczniczych, koców, narzut, 
podkładów, poduszek i kołder do celów leczniczych, wyro-
bów farmaceutycznych i medycznych, 41 trening medyta-
cji, trening jogi, trening rozwoju osobistego, trening osobi-
sty [szkolenie], trening umiejętności zawodowych, trening 
posłuszeństwa dla zwierząt, prowadzenie treningów sztuk 
walki, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, instruktaż 
w zakresie treningu kondycyjnego, usługi w zakresie tre-
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ningu fizycznego, doradztwo w zakresie treningu fizyczne-
go, usługi treningowe w zakresie aerobiku, udostępnianie 
obiektów i sprzętu treningowego, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], usługi w zakresie treningu 
sprawności fizycznej, usługi siłowni związane z treningiem 
siłowym, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
usługi terenów treningowych do gry w golfa, zapewnianie 
obiektów treningowych do biegów z przeszkodami, orga-
nizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu 
piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów tre-
ningów z zakresu futbolu amerykańskiego, udostępnianie 
informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu 
on-line, produkowanie taśm wideo na użytek korporacyjny 
w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, organi-
zacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzie-
ży z zakresu piłki nożnej, 42 badania naukowe, medyczne ba-
dania naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, 
badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe 
i przemysłowe, badania naukowe dotyczące chemii, bada-
nia naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy 
naukowe, badania naukowe z zakresu bakteriologii, badania 
naukowe z zakresu biologii, badania naukowe w dziedzinie 
farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania na-
ukowe do celów medycznych, badania naukowe w zakresie 
genetyki roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny 
społecznej, usługi naukowe i badania w tym zakresie, bada-
nia naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, badania 
naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, ba-
dania naukowe związane z produktami do pielęgnacji wło-
sów, badania naukowe do celów medycznych w zakresie 
chorób nowotworowych, zintegrowane badania naukowe 
w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plo-
nach, 44 usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie le-
karstw, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie 
lekarskich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany per-
sonel medyczny, usługi fizjoterapeutyczne, usługi fizykotera-
pii, usługi rehabilitacyjne, usługi masażu, usługi medyczne, 
usługi kosmetyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi w za-
kresie odnowy biologicznej, usługi w zakresie opieki pielę-
gniarskiej, usługi położnicze, usługi doradcze i szkoleniowe 
w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego, do odno-
wy biologicznej, fizjoterapii, fizykoterapii, rehabilitacji, usługi 
dietetyków, poradnictwo dietetyczne.

(210) 479421 (220) 2017 11 25
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) BRAVO Sport POLECA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-

skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy 
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy kom-
puterowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z ma-
gnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem 
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty 
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery ma-
gnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, kompute-
ry, komputery przenośne, komputery przystosowane do od-
bioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów 
medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, ma-
gnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty 
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączno-
ści radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory ob-
razowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware 
komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośni-
ki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody dru-
kowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwa-
rzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne 
nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro-
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako 
software ładowalny, programy komputerowe nagrane, pro-
gramy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji 
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybra-
nych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kompute-
rowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotogra-
ficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramo-
wanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magne-
tycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterują-
ce programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo 
z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru 
telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i prze-
glądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyj-
nych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, 
nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/
audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zareje-
strowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dys-
ków magnetycznych, dysków optycznych, plików w forma-
cie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, 
odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwa-
rele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, pro-
spekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, 
odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formula-
rze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, ka-
lendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życze-
niami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty 
pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze-
szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżów-
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kami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusa-
mi i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, 
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory 
do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych to-
warów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fotote-
legrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji 
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty 
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, pły-
ty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu-
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, in-
terfejsy komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, 
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroproce-
sorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetycz-
ne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy 
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da-
nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory 
- hardware komputerowy, monitory - programy komputero-
we, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, ob-
wody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficz-
ne, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, 
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewi-
zji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wy-
branych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kom-
puterowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza 
fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramo-
wanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy 
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do na-
grywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, tele-
fony przenośne, telefony przenośne działające w systemie 
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i te-
lefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne 
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra-
ficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światło-
wodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania 
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urzą-
dzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazy-
wania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, 
urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elek-
troniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wide-
ofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, de-
kodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub 
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagry-
warki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane 
programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje 
radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, oraz takich  jak: afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, 
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzy-

żówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką 
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy-
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy 
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-
-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz 
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, 
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profe-
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w za-
kresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi 
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania 
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdoby-
wanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania 
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkryp-
cja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych 
bazach danych, systematyzacja informacji w komputero-
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizo-
wanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wy-
staw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji 
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audy-
cji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej 
Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbiera-
nia i rozpowszechniania informacji, usługi agencji praso-
wych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie 
komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, 
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego 
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i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów ra-
diowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów doku-
mentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk 
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji 
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpo-
wszechniania programów i informacji za pośrednictwem In-
ternetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie 
realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zle-
cenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki ko-
munikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radio-
wej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustala-
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi 
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania 
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizo-
wania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie 
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyła-
nia informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefo-
nu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności tele-
fonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu 
telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku 
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno-
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, or-
ganizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie 
transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji 
i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony 
naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności eko-
logicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych 
w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska czło-
wieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, 
usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, 
usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych 
i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizo-
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organi-
zowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkur-
sów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie pro-
gramów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słucha-
czy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ra-
mach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publiko-
wania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii kompute-
rowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, ob-
sługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organi-

zowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, 
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród 
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresaria-
tów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i tele-
wizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów te-
lewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, 
w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, qu-
izów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania 
mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, kompu-
terowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organi-
zowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska 
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności 
w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania sub-
stancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czyn-
ników energetycznych, racjonalizowania zużywania surow-
ców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania 
programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy 
w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych pro-
wadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kul-
turalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych 
i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje infor-
macyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostne-
go, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje 
w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania po-
staw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania 
materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla se-
niorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy spo-
łecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę 
darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzy-
szeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym 
świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospo-
łeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależ-
nień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cy-
berprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy sys-
temów komputerowych, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie systemów komputerowych, do-
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje 
oprogramowania komputerowego, programowanie kompu-
terowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elek-
tronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów 
mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opra-
cowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie ba-
dań naukowych w kierunku promowania świadomości pu-
blicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie 
raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowej.

(210) 479477 (220) 2017 11 28
(731) GASTROMED KOPOŃ, ZMUDZIŃSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA SPECJALISTYCZNE CENTRUM 
GASTROLOGII I ENDOSKOPII SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE, Toruń

(540) GASTROCLINIC
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(531) 05.05.20, 05.03.13, 14.09.07, 24.17.09, 26.02.03, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal-
ność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi na-
ukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy prze-
mysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwate-
rowanie, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usłu-
gi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 479483 (220) 2017 11 28
(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec
(540) KARINO
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin 
rolniczych i ich mieszanki.

(210) 479485 (220) 2017 11 28
(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec
(540) SCHODOWY SYSTEM KORZENIOWY
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin 
rolniczych i ich mieszanki.

(210) 479487 (220) 2017 11 28
(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec
(540) ŁACIATA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin 
rolniczych i ich mieszanki.

(210) 479488 (220) 2017 11 28
(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec
(540) LUŚKA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin 
rolniczych i ich mieszanki.

(210) 479489 (220) 2017 11 28
(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec
(540) SMAKOVITA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin 
rolniczych i ich mieszanki.

(210) 479491 (220) 2017 11 28
(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec
(540) BALTIC ARENA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin 
rolniczych i ich mieszanki.

(210) 479493 (220) 2017 11 28
(731) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW 

WIELKOPOLSKA, Poznań

(540) 100 LAT WOLNOŚCI

(531) 05.13.25, 05.07.02, 25.01.01, 26.05.08, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12

(510), (511) 32 piwo.

(210) 479496 (220) 2017 11 28
(731) LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) +REPUnited

(531) 24.17.07, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje mobilne.

(210) 479497 (220) 2017 11 28
(731) GASTROMED KOPOŃ, ZMUDZIŃSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA SPECJALISTYCZNE CENTRUM 
GASTROLOGII I ENDOSKOPII SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE, Toruń

(540) GASTRO-MED

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal-
ność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi 
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 479507 (220) 2017 11 28
(731) LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) dr100

(531) 02.09.10, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 zarządzanie zbio-
rami informatycznymi.
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(210) 479509 (220) 2017 11 28
(731) LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Preskryptor

(531) 19.13.21, 20.01.17, 20.05.05, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 zarządzanie zbio-
rami informatycznymi.

(210) 479513 (220) 2017 11 28
(731) MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) OGRODY GEYERA

(531) 05.01.02, 05.01.08, 05.01.16, 07.11.25, 26.11.01, 26.11.06, 
26.11.08, 27.05.01

(510), (511) 36 nieruchomości - administrowanie, prowadze-
nie agencji, dzierżawa, wycena, majątek nieruchomy - wyce-
na, pośrednictwo w sprawach nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomościami, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, 
wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, seminariów, koncer-
tów, balów, zjazdów, konkursów, spektakli, 43 hotele, biura 
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele dla 
zwierząt, wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 479533 (220) 2017 11 29
(731) SKWAREK ARKADIUSZ, WITCZAK MIKOŁAJ SPEED-UP 

SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) ALKOSŁUPEK

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do wykrywania i analizy gazów, 
w tym alkoholu.

(210) 479542 (220) 2017 11 29
(731) BUŚ AGNIESZKA ANNA, Świnoujście
(540) Dziabarka

(531) 27.05.01, 09.05.03, 09.01.02, 09.01.05, 09.01.06, 29.01.15, 
02.09.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 26.13.25

(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe, reklama w środkach masowego przekazu: In-
ternet, radio, telewizja, reklama na opakowaniach, reklama 

na wizytówkach, reklama na: wyrobach tekstylnych, odzieży 
i obuwiu, usługi sprzedaży w sklepach detalicznych, na tar-
gowiskach i kiermaszach oraz za pośrednictwem strony 
internetowej towarów takich jak: wyroby tekstylne, odzież, 
obuwie, wyroby rękodzielnicze z wełny, 40 obróbka materia-
łów - hafciarstwo, robótki ręczne, obróbka z wełny.

(210) 479545 (220) 2017 11 29
(731) SZWAJOREK JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO BIOZYM, 

Poznań
(540) Enzybac
(510), (511) 1 aktywatory enzymatyczne, aktywatory mające 
na celu zwiększenie szybkości zachodzenia reakcji chemicz-
nych, aktywatory biologiczne, bakterie [inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych], bakterie do oczysz-
czania ścieków, bakterie do uzdatniania ścieków, bakterie 
do uzdatniania wody, biologiczne preparaty [inne niż do ce-
lów medycznych], enzymy [inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych], enzymy do użytku w fermentacji, 
enzymy do użytku w uzdatnianiu wody, flokulacyjne środki 
chemiczne do oczyszczania ścieków i wody przemysłowej, 
katalizatory biochemiczne, mikroalgi do użytku w oczysz-
czaniu ścieków, nieorganiczne środki strącające do oczysz-
czania ścieków, preparaty bakteriobójcze [inne niż do użyt-
ku medycznego i weterynaryjnego], preparaty chemiczne 
do biologicznej obróbki ścieków, preparaty enzymatyczne 
do poprawiania zapachu odchodów, preparaty enzyma-
tyczne do przetwarzania odchodów, produkty chemiczne 
do oczyszczania ścieków, substancje bakteryjne do użytku 
w przemyśle, substancje biologiczne [inne niż do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego], substancje chemiczne 
do uzdatniania ścieków, substancje chemiczne do użytku 
w neutralizowaniu gazów cuchnących, substraty enzymów, 
środki katalizujące.

(210) 479632 (220) 2017 12 01
(731) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, 

Lublin
(540) ANIMUS
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.

(210) 479633 (220) 2017 12 01
(731) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, 

Lublin
(540) FUNEBRE
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.

(210) 479887 (220) 2017 12 08
(731) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HOME DeLICATe
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(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 płatki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, 
5 tampony, podpaski, wkładki higieniczne, 16 ręczniki papie-
rowe, papier toaletowy.

(210) 479916 (220) 2017 12 08
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) AGROL

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje smarowe, oleje sprężarko-
we, oleje turbinowe, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne, 
oleje hydrauliczno-przekładniowe, oleje do silników dwusu-
wowych, oleje silnikowo - hydrauliczno - przekładniowe, ole-
je przeznaczone do pilarek motorowych, ciągników, maszyn 
rolniczych i innych maszyn ciężkich, oleje przemysłowe, oleje 
technologiczne zawarte w tej klasie, smary.

(210) 479962 (220) 2017 12 11
(731) WERWIŃSKI PIOTR VERVINCI TRAVEL, Bydgoszcz
(540) VERVINCI TRAVEL

(531) 04.02.02, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi w zakresie prowadzenia biur tury-
stycznych oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji 
hoteli i pensjonatów), usługi organizacji wycieczek i podróży, 
w tym wycieczek ze zwiedzaniem, turystycznych i z prze-
wodnikiem, organizowanie wycieczek, organizowanie usług 
przewodników turystycznych, planowanie i organizowanie 
wycieczek, rezerwowanie wycieczek, usługi informacji, rezer-
wacji oraz pośrednictwa w transporcie, 43 usługi prowadze-
nia agencji i biur zakwaterowania oraz rezerwacji noclegów.

(210) 479965 (220) 2017 12 11
(731) GALEWSKI TYMON GTI, Gdańsk
(540) GTI
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje, metalowe materiały 
budowlane, półprodukty z aluminium lub jego stopów, me-
tale nieżelazne i ich stopy, aluminium i jego stopy, metalowe 
drobne wyroby, wyroby ze stali, 35 administracyjnie zarzą-
dzania przedsiębiorstwami handlowymi, prace biurowe, 
leasing pracowniczy, agencje i biura pośrednictwa pracy, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, pomoc w zarządzaniu, 37 usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, konsul-
tacje budowlane, budowa nieruchomości [budownictwo], 
budowa mostów i tuneli, malowanie, asfaltowanie, betono-
wanie, budowa dróg, szklenie [obróbka szkła], konserwacja 
i naprawa części i osprzętu łodzi, przebudowa, renowacja 
i naprawa jachtów i łodzi, wynajem sprzętu budowlanego, 
wynajem maszyn i narzędzi budowlanych, doradztwo in-
żynieryjne (usługi budowlane), 40 obróbka metali, 42 archi-
tektura, projektowanie techniczne, doradztwo techniczne, 
doradztwo projektowe, planowanie projektu, doradztwo 

w zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo 
w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno - lądowej, doradztwo w zakresie 
projektów budowlanych, wspomagane komputerowo usłu-
gi projektowe związane z architekturą.

(210) 479974 (220) 2017 12 11
(731) HREŚKA MARIAN P.P.H.U. HREŚKA, Zaskale
(540) Gorący Potok

(531) 06.19.16, 06.01.04, 06.03.14, 05.01.10, 05.01.08, 27.05.01, 
01.15.11

(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki 
na bazie własnej wody termalnej, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściąga-
jące do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosme-
tycznych, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, odżywki 
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, 
preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, woda kolońska, woda perfumowana, 
5 balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy 
do użytku medycznego, borowina do kąpieli, borowina lecz-
nicza, kąpiele tlenowe, mineralne suplementy diety, mydła 
antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, olej-
ki lecznicze, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, preparaty terapeutyczne 
do kąpieli, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do ką-
pieli mineralnych, sole wód mineralnych, woda termalna, 
wody mineralne do celów medycznych, woda morska do ką-
pieli leczniczych, 35 administrowanie i zarządzanie hotelami, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi pośrednictwa w handlu, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, usługi sprzedaży (promocja) dla osób trzecich, 
w sklepie, następującymi artykułami: odzież, biżuteria, pa-
miątki regionalne, kosmetyki, kosmetyki na bazie własnej 
wody termalnej, 41 usługi klubów zdrowia jako poprawia-
nie kondycji, usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, nocne kluby, organizowanie obozów sportowych, 
usługi prowadzenia obozów wakacyjnych jako rozrywka, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsz-
tatów szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
przyjęć jako rozrywka, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, prowa-
dzenie zajęć fitness, widowiska jako rozrywka, organizowanie 
widowisk [impresariat], udostępnianie obiektów i urządzeń 
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi par-
ków rozrywki, w tym parków wodnych, 43 usługi hotelarskie 
związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz 
wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, domach 
turystycznych i kempingach, usługi gastronomiczne związa-
ne z podawaniem potraw i napojów w barach, kawiarniach, 
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kafeteriach jako bufetach, restauracjach, restauracjach samo-
obsługowych i stołówkach, barach szybkiej obsługi (snack-
-barach), przygotowanie dań na zamówienie oraz ich do-
stawa - catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, 
bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polega-
jące na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie 
na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny 
i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet, rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, organizowanie obozów wakacyjnych (za-
kwaterowanie), wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi, narady), 
44 usługi fizjoterapii i fizykoterapii, opieka zdrowotna, łaźnie 
publiczne, łaźnie tureckie, manicure, masaż, salony piękno-
ści, salony fryzjerskie,  usługi sanatoriów, usługi saun, usługi 
solariów, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny 
alternatywnej, usługi świadczone przez wizażystów, usługi 
SPA, usługi basenów, basenów termalnych, aromaterapia.

(210) 479994 (220) 2017 12 11
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) HARD Shape 2 in 1

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 akryl do paznokci, akryle kolorowe, plastry 
gumowe przylepne, kamień polerski, lakiery do paznokci, 
odżywki do paznokci, olejki do paznokci, żele do paznokci, 
ozdoby do paznokci, szablony do paznokci, tipsy, sztuczne 
paznokcie, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do polerowania, pumeks, zmywacz do lakieru do paznokci, 
płyny do usuwania sztucznych paznokci zmywacze do pa-
znokci, żele UV do paznokci, żel led, płatki kosmetyczne 
do paznokci, 35 usługi sprzedaży towarów z zakresu kosme-
tyki paznokci, 44 salony piękności, usługi manicure, usługi 
pedicure, usługi wizażystów.

(210) 479997 (220) 2017 12 11
(731) POSNANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) POZNANIA

(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlo-
wej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii pu-
blicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bez-
pośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, 
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-

radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 
fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresa-
riat w działalności artystycznej, indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputero-
we bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe 
zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób 
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów 
typu telezakupy, produkcja programów związanych z tele-
zakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie 
listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pi-
semnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekla-
my radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, roz-
powszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wy-
ciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, steno-
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi au-
kcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla 
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług, tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty 
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przy-
pominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public re-
lations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi zwią-
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zane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programa-
mi refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w dzia-
łalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje 
kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzy-
telności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, banko-
wość online, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
doradztwo w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rol-
nych, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróż-
nych, emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena 
drewna na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze 
inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń 
na życie, handel walutami i wymiana walut, informacja 
o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finan-
sowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, makler-
stwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednic-
two giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo 
w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powier-
nictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], 
pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności do-
konanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie fi-
nansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finanso-
wa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za po-
średnictwem strony internetowej, udzielanie rabatów 
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wyko-
rzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi ban-
ków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, 
usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finanso-
wania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyj-
ne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwaranto-
wania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsię-
biorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świad-
czeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, 
wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena finan-
sowa wełny, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numi-
zmatycznych, wycena znaczków, wyceny fiskalne, wynajem 
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami 
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nie-
ruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(210) 480002 (220) 2017 12 11
(731) HREŚKA MARIAN P.P.H.U. HREŚKA, Zaskale
(540) Gorący Potok
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie hotelami, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi pośrednictwa w handlu, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, usługi sprzedaży (promocja) dla osób trzecich 
w sklepie, następującymi artykułami: odzież, biżuteria, pa-
miątki regionalne, kosmetyki, kosmetyki na bazie własnej 
wody termalnej, 41 usługi klubów zdrowia jako poprawianie 
kondycji, usługi związane z organizowaniem i obsługą dysko-
tek, nocne kluby, organizowanie obozów sportowych, usługi 
prowadzenia obozów wakacyjnych jako rozrywka, organi-
zowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć 
jako rozrywka, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, organi-
zacja pokazów mody w celach rozrywkowych, prowadze-
nie zajęć fitness, widowiska jajco rozrywka, organizowanie 
widowisk [impresariat], udostępnianie obiektów i urządzeń 
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi par-
ków rozrywki, w tym parków wodnych, 43 usługi hotelarskie 
związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz 
wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, domach 
turystycznych i kempingach, usługi gastronomiczne związa-
ne z podawaniem potraw i napojów w barach, kawiarniach, 
kafeteriach jako bufetach, restauracjach, restauracjach samo-
obsługowych i stołówkach, barach szybkiej obsługi (snack-
-barach), przygotowanie dań na zamówienie oraz ich do-
stawa - catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, 
bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polega-
jące na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie 
na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny 
i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet, rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, organizowanie obozów wakacyjnych (za-
kwaterowanie), wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi, narady), 
44 usługi fizjoterapii i fizykoterapii, opieka zdrowotna, łaźnie 
publiczne, łaźnie tureckie, manicure, masaż, salony piękno-
ści, salony fryzjerskie, usługi sanatoriów, usługi saun, usługi 
solariów, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny 
alternatywnej, usługi świadczone przez wizażystów, usługi 
SPA, usługi basenów, basenów termalnych, aromaterapia.

(210) 480006 (220) 2017 12 11
(731) MARUNIAK MATEUSZ, Poznań
(540) Julia Nessa
(510), (511) 3 brokat do paznokci, baza podkładowa do pa-
znokci [kosmetyki], emulsje do wzmacniania paznokci, emalie 
do paznokci, emalia do paznokci, kalkomanie do ozdabiania 
paznokci, klej do utwardzania paznokci, kleje do mocowania 
sztucznych paznokci, kleje do przymocowywania sztucz-
nych paznokci, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznok-
ci, kosmetyki do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, 
kremy do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycz-
nych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, la-
kiery nawierzchniowe do paznokci, materiały na powłoki 
do paznokci u rąk, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki 
do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżyw-
ki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejek do skórek 
wokół paznokci, papier ścierny do paznokci, papier ścierny 
szmerglowy do paznokci, kosmetyki, kosmetyki do ozdabia-
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nia, artykuły do stylizacji paznokci, pędzle do zdobień pa-
znokci, frez do stylizacji paznokci, 7 frezarki, frezy do frezarek, 
frezy karbidowe [obrabiarki].

(210) 480088 (220) 2017 12 13
(731) OŚRODEK NARCIARSKO-REKREACYJNY PRZYŁĘKÓW 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(540) LODY ŻYWIECKIE

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.

(210) 480094 (220) 2017 12 13
(731) DMOWSKA GABRIELA, Ożarów Mazowiecki
(540) NOWA JA
(510), (511) 35 usługi doradztwa i konsultacji w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo związane z rozwojem 
wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej dotycząca wizerunku firmy, badania w zakresie wizerun-
ku korporacyjnego, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie 
wizerunku, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, warsztaty 
w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, 
usługi prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi prowa-
dzenia szkoleń, kursów i warsztatów w zakresie wizerunku, 
szkolenia, kursy i warsztaty w zakresie wizerunku w działal-
ności gospodarczej, szkolenia, kursy i warsztaty w zakresie 
wizerunku osobistego, usługi wydawnicze, w tym elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, usługi publikacji, publikacja czasopism, 
książek, materiałów edukacyjnych.

(210) 480097 (220) 2017 12 13
(731) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(540) KORCIPKA WYRÓB MANUFAKTUROWY

(531) 05.07.09, 05.01.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.

(210) 480099 (220) 2017 12 13
(731) BRZESKA KATARZYNA, Granica
(540) koziołki

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi przedszkoli, nauczanie przedszkol-
ne, edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym, usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi eduka-
cyjne w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania 
początkowego, zajęcia zorganizowane dla dzieci, organi-
zowanie zabaw dla dzieci, nauka tańca dla dzieci, usługi 
edukacji muzycznej, prowadzenie kursów językowych dla 
dzieci, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, warsztaty 
w zakresie zdolności manualnych, usługi rozrywkowe świad-
czone dla dzieci, organizowanie imprez rozrywkowych dla 
dzieci, usługi placów zabaw, nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, zajęcia sportowe i kulturalne, 43 żłobki dla dzieci, usługi 
w zakresie żłobków, opieka nad dziećmi w żłobkach, opieka 
nad dziećmi w klubach malucha, centra opieki nad dziećmi, 
zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, placówki opieki 
dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, udzielanie 
informacji na temat usług żłobków, 45 opieka zastępcza 
nad dziećmi, usługi opieki nad dziećmi pod nieobecność 
rodziców.

(210) 480113 (220) 2017 12 14
(731) LABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Laboratorium EE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy 
komputerowe, software ładowalny, sterujące programy 
komputerowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, usługi publikacji, usługi w zakresie 
publikowania drogą elektroniczną i on-line, programowanie 
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, udo-
stępnianie publikacji on-line, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń w zakresie obsługi i administracji systemami infor-
matycznymi, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, pro-
jektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramo-
wania, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
tymczasowe udostępnianie niepobieralnych programów 
komputerowych, udostępnianie zapasowych programów 
i urządzeń komputerowych, usługi dostawców aplikacji 
(ASP), usługi hurtowni danych i składowania danych, usługi 
zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, wynajem 
komputerów i oprogramowania, wynajmowanie serwe-
rów WWW, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie 
danymi środków przekazu, doradztwo w zakresie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie raportów 
z zakresu informatyki, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej oraz dotyczące sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, monitoring systemów sieciowych, świad-
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czenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, 
dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, 
szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, 
wiadomości i danych, kontrola jakości w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
(SaaS), chmura obliczeniowa, hosting internetowych stron, 
hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting 
treści cyfrowych w Internecie, infrastruktura jako usługa 
(laaS), platforma jako usługa (PaaS), analiza projektowania 
i wykonywania oprogramowania użytkowego, opracowy-
wanie projektów zintegrowanych systemów informatycz-
nych, opracowywanie oprogramowania użytkowego kom-
puterów, wdrażanie oprogramowania użytkowego przy 
wykonywaniu kompleksowych systemów informatycznych, 
elektroniczna archiwizacja i prowadzenie archiwów elektro-
niczno - informatycznych, projektowanie w zakresie: inte-
growania w spójne systemy informatyczne różnorodnych 
technologii sprzętowych, programowych i telekomunika-
cyjnych, doradztwo informatyczne, doradztwo informa-
tyczne w zakresie organizacji i zarządzania, zarządzanie sie-
ciami lokalnymi LAN i sieciami rozległymi WAN.

(210) 480116 (220) 2017 12 14
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) NTFLX NAJLEPSZE FILMY I SERIALE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy 
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy kom-
puterowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z ma-
gnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem 
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty 
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery ma-
gnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, kompute-
ry, komputery przenośne, komputery przystosowane do od-
bioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów 
medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, ma-
gnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty 
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączno-
ści radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obra-
zowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware kompu-
terowy, monitory - programy komputerowe, nośniki 
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody druko-
wane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarza-
cze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne no-

śniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe jako software 
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy 
komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglą-
danie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych te-
lewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe 
do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, 
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, 
skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla 
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kom-
puterów, sterowniki informatyczne, sterujące programy 
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do na-
grywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, tele-
fony przenośne, telefony przenośne działające w systemie 
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i te-
lefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne 
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra-
ficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowo-
dowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urzą-
dzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektro-
niczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofo-
ny, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, 
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub 
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagry-
warki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane 
programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje 
radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowa-
ne w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków ma-
gnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwa-
rzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, 
albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, 
broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki 
graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, dru-
ki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, 
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami oko-
licznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tema-
tycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebu-
sami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szara-
dami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety 
architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materia-
ły drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty 
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, re-
produkcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywa-
niem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, 
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie au-
kcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: 
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do reje-
strowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, 
dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, 
dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisa-
nymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optycz-
ne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe. 
kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z ukła-
dem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne kar-
ty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery ma-
gnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, 
lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony ta-
śmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe 
wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputero-
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wy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestra-
cji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, ukła-
dy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki infor-
macji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier 
komputerowych, programy komputerowe jako software ła-
dowalny, programy komputerowe nagrane, programy kom-
puterowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie 
lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyj-
nych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsłu-
gi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publika-
cje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery 
komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla kompu-
terów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-
ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, 
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowe-
go, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawa-
nia, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii 
komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami 
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia 
nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwię-
ku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kase-
ty wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy 
do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder 
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów tele-
wizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewi-
zyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane 
programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi-
sane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmo-
wych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików 
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu-
terach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich  jak: afisze, pla-
katy, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, pro-
spekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotogra-
fie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartka-
mi do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty 
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, 
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane 
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, 
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnic-
twa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, 
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, 
podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, pu-
blikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki 
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eks-
portowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii pu-
blicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii 
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania 
rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizo-
wania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi 
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, 
usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, ba-
dania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji in-
formacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, 
zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakre-
sie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządza-

niu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowy-
wania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, 
transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputero-
wych bazach danych, systematyzacja informacji w kompute-
rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(banery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyj-
nych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednic-
twem sieci komputerowej, organizowanie targów handlo-
wych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi 
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu 
prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych 
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji 
informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania in-
formacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji 
drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii ko-
mórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, infor-
macja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi 
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpo-
wszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów 
fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk 
rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sporto-
wych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słu-
chaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia 
komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefo-
nicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez 
radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, 
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegra-
ficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń 
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elek-
tronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połą-
czeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania 
użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej 
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, prze-
syłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kom-
putera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów 
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji progra-
mów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i te-
leinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyski-
wanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszech-
nianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa 
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przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, ob-
sługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączno-
ści telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć świa-
tłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie 
przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitar-
nych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego 
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania infor-
macji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron interne-
towych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym 
zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, 
usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów 
oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism 
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie 
transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie trans-
portu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 
41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społe-
czeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska czło-
wieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowa-
nie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, 
naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów 
zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, 
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, infor-
macja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe 
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa 
konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tema-
tycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowa-
nie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo-
zjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk tele-
wizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem 
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, 
gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i pe-
riodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usłu-
gi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i ma-
łej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów 
na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line 
nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów 
i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręcza-
niem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usłu-
gi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych ra-
diowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów 
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, 
rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, tele-
krzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wy-
konywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania 
zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publi-
kacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną 
środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych 
w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i elimi-
nowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania 
zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zuży-
wania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, 
popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogól-
nej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji spo-
łecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekre-
acyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji 
społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególno-
ści: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa 
szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia 
palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpo-
wszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne 
w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć tera-

peutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych do-
mów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne 
obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwie-
rząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc 
potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz 
akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje eduka-
cyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurza-
jących, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości 
o charakterze seksualnym, 42 administrowanie stronami 
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, instalacje oprogramowania komputerowego, 
programowanie komputerowe, konwersja danych lub doku-
mentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, 
usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, 
przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowa-
nia świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym 
także za pośrednictwem witryny internetowej.

(210) 480117 (220) 2017 12 14
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) NETFILM NAJLEPSZE FILMY I SERIALE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy 
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy kom-
puterowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z ma-
gnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem 
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty 
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery ma-
gnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, kompute-
ry, komputery przenośne, komputery przystosowane do od-
bioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów 
medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, ma-
gnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty 
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączno-
ści radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obra-
zowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware kom-
puterowy, monitory - programy komputerowe, nośniki 
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody dru-
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kowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwa-
rzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne 
nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro-
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako 
software ładowalny, programy komputerowe nagrane, pro-
gramy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji 
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybra-
nych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kompute-
rowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotogra-
ficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramo-
wanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magne-
tycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterują-
ce programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo 
z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbio-
ru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i prze-
glądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyj-
nych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, 
nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/
audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zareje-
strowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dys-
ków magnetycznych, dysków optycznych, plików w forma-
cie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, 
odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwa-
rele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, pro-
spekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, 
odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formula-
rze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, ka-
lendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życze-
niami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty 
pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze-
szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżów-
kami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusa-
mi i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, 
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory 
do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych to-
warów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fotote-
legrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji 
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty 
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, pły-
ty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu-
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, in-
terfejsy komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, 
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroproce-
sorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetycz-
ne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy 

optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da-
nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory 
- hardware komputerowy, monitory - programy komputero-
we, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, ob-
wody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficz-
ne, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, 
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewi-
zji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wy-
branych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kom-
puterowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza 
fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramo-
wanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy 
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do na-
grywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, tele-
fony przenośne, telefony przenośne działające w systemie 
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i te-
lefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne 
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra-
ficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowo-
dowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urzą-
dzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektro-
niczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofo-
ny, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, 
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub 
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagry-
warki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane 
programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje 
radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane 
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magne-
tycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, 
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach 
DVD i CD, oraz takich  jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, 
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, 
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, 
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z ży-
czeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, 
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi 
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzy-
żówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, re-
busami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, 
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, 
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litogra-
ficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje gra-
ficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzy-
żówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi 
w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadza-
nia sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, 
doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w za-
kresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania 
wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywa-
nia ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja 
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o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, po-
moc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi w zakresie opracowywania prognoz 
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, 
kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
systematyzacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kompu-
terowych bazach danych, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, pro-
spektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogło-
szenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowa-
nia sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń rekla-
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmo-
wania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie 
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przy-
gotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie 
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przy-
gotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przy-
gotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputero-
wej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, 
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowy-
wania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji pro-
gramów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, 
sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych 
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi 
agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektronicz-
ną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym 
w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomu-
nikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radio-
wego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów 
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów doku-
mentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk 
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji 
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpo-
wszechniania programów i informacji za pośrednictwem In-
ternetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie 
realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zle-
cenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki ko-
munikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radio-
wej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustala-
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi 
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania 
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizo-
wania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie 
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyła-

nia informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefo-
nu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności tele-
fonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu 
telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku 
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno-
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transpor-
tu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, 
edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego 
środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez roz-
rywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im-
prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, orga-
nizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja 
programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przy-
gotowywanie materiałów do programów telewizyjnych 
o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizo-
wanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi repor-
terskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi 
w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowy-
wanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecz-
nych związanych z ochroną środowiska prowadzonych 
w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: 
ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodli-
wych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energe-
tycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania 
ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recy-
klingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, 
a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych 
w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych 
i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecz-
nych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne 
w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje 
prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach 
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programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdro-
wotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów 
potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłasz-
cza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje spo-
łeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrze-
bujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji 
niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki 
żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące 
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków 
i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, prze-
stępczości o charakterze seksualnym, 42 administrowanie 
stronami komputerowymi, analizy systemów kompute-
rowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania kom-
puterowego, programowanie komputerowe, konwersja da-
nych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów 
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego, opracowywanie projektów tech-
nicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku 
promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności eko-
logicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakre-
sie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(210) 480127 (220) 2017 12 14
(731) EASTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Dobre Zabawki.com

(531) 03.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach 
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu na-
stępujących towarów: gry i zabawki dla dzieci i młodzieży, 
zabawki oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, 
zabawki edukacyjne, zabawki w postaci zestawów do eks-
perymentów fizycznych bądź chemicznych, kolejki, piłka-
rzyki, zabawkowe zestawy narzędziowe, bujaki (zabawki), 
kołyski (zabawki), konie na biegunach i na kółkach, meble 
w postaci zabawek dla dzieci, hulajnogi, wrotki, deskorolki, 
łyżwy, rowery i rowerki, rowery biegowe, ręczniki i mate-
race plażowe, bielizna kąpielowa i pościelowa dziecięca, 
farby, kredki, artykuły piśmiennicze i przybory kreślarskie, 
plastelina, modelina, glina rzeźbiarska, masa papierowa, 
pędzle do malowania, nożyczki, kleje do materiałów pi-
śmiennych lub celów domowych, pieczątki, papier, papier 
ozdobny, tektura, karton, galanteria papiernicza, cekiny, ko-
rale i koraliki, meble dziecięce.

(210) 480129 (220) 2017 12 14
(731) MIKA-BODEK MONIKA, Porąbka Iwkowska
(540) CENTRUM ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Certyfikat 

księgowy nr 29057/08 mgr Monika Mika-Bodek 
rozliczenia kadrowo-płacowe rozliczenia PIT, CIT, 
VAT usługi szkoleniowe centrumrozliczen@interia.pl 
www.centrumrozliczen.com.pl

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01, 27.07.11, 
29.01.15, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 
02.09.14, 20.01.03, 17.05.04

(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą.

(210) 480132 (220) 2017 12 14
(731) FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOC PŁYNOTERAPII

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
01.15.24, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 06.03.04

(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty i produkty 
medyczne.

(210) 480133 (220) 2017 12 14
(731) FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ŻYCIE W PŁYNIE

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 19.07.10, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.05, 26.04.18, 29.01.12

(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty i produkty 
medyczne.
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(210) 480134 (220) 2017 12 14
(731) SIEMIENIUK BOGDAN, Gdańsk
(540) G GUM Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, badania 
naukowe, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi 
w zakresie wzorcowania, kalibrowanie.

(210) 480136 (220) 2017 12 14
(731) KLUB MIŁOŚNIKÓW DAWNEGO ORĘŻA POLSKIEGO 

I SZTUKI WALKI TYM ORĘŻEM SIGNUM POLONICUM, 
Zawiercie

(540) SIGNUM POLONICUM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 03.07.02, 03.07.17, 03.07.24, 
24.01.05, 24.09.01, 24.09.05, 24.09.13, 24.13.24, 24.13.25, 
23.01.01

(510), (511) 41 prowadzenie szkół sztuk walki, pokazy konne, 
prowadzenie wyścigów konnych, organizowanie wyścigów 
konnych, usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, instruk-
taż w zakresie jazdy konnej.

(210) 480149 (220) 2017 12 15
(731) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Qmam Property

(531) 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, pro-
spekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperio-
dyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budow-
lana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, 
w tym na kalce technicznej, 35 badania i analizy rynku i opinii 
publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, 
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów 
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami 
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, 
użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów 
i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, zarzą-
dzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych 
usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i za-
rządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych po-
legających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów miesz-
kalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 
wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiekta-
mi mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nierucho-
mości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i admini-
strowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytko-
wą, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania tere-
nów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa 
mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, 
lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, 
usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo 
finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i admi-
nistrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i ze-
społami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi 
developerskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związa-
ne z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór 
budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restau-
racja budynków, konserwacja obiektów budowlano - miesz-
kaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie 
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi 
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno 
- inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budyn-
ków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygna-
lizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach, 
39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, infor-
macja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w za-
kresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, archi-
tektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, 
budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie ar-
chitektury, planowania urbanistycznego, badania ekspertyzy 
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i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz po-
miary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inży-
nieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony 
środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, po-
miary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych 
usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(210) 480154 (220) 2017 12 15
(731) ROSZAK PIOTR COMPIT, Częstochowa
(540) INEXT
(510), (511) 9 aktywne wyświetlacze matrycowe, alarmy 
akustyczne, alarmy bezpieczeństwa, aparatura elektroniczna 
do zdalnego sterowania, aparatura kontrolna do zarządzania 
sieci, aparatura łącznościowa, aparatura sygnalizacyjna, apli-
kacje komputerowe do pobrania, automatyczne wyłączniki 
czasowe, bezprzewodowe przełączniki, bezprzewodowe 
sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjo-
nowania i status urządzeń lub systemów elektrycznych, 
elektrycznych i mechanicznych, centralne jednostki prze-
twarzające do przetwarzania informacji, danych, dźwięku 
lub obrazów, cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów 
sterowniczych, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania 
procesami, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, 
czujniki, dane zapisane elektronicznie i magnetycznie, elek-
troniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne przyrządy i urzą-
dzenia sterujące i kontrolne, elektroniczne przyrządy i urzą-
dzenia zdalnego sterowania, elektryczne lub elektroniczne 
moduły i panele kontrolno-sterujące, elektryczne pulpity 
sterownicze, elektryczne urządzenia połączeniowe, sterow-
nicze i przełączające, aparatura kontrolna do bojlerów, 
urządzenia do regulacji ciepła, mierniki ciśnienia, aparatura 
do przetwarzania informacji, urządzenia do kontroli kotłów 
[sterowanie], urządzenie do kontroli i regulacji ciepła, przy-
rządy pomiarowe, przekaźniki sygnałów elektronicznych, do-
tykowe panele sterowania, interaktywne oprogramowanie 
i systemy komputerowe, odbiorniki [audio i wideo], oprogra-
mowanie komputerowe, instalacje do komunikacji elektro-
nicznej, monitorujące urządzenia (elektryczne), elektronicz-
ne i elektryczne regulatory, termostatyczne regulatory.

(210) 480158 (220) 2017 12 15
(731) PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój
(540) to NATURALNE

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.15, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) 
do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aro-
maty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
batony zbożowe, bułka tarta, chipsy [produkty zbożowe], 
chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], cukier, 
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przy-
prawa], czosnek mielony [przyprawa], esencje do artykułów 
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eterycz-
ne, gałka muszkatołowa, glukoza do celów kulinarnych, goź-
dziki [przyprawa], herbata, imbir [przyprawa], kakao, kawa, 
kawa nienaturalna, kawa niepalona, kurkuma, kwiaty i liście 
jako substytuty herbaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka 
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka 
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, miód, muesli, 
musztarda, papryka [przyprawy], pasta z soi [przyprawy], pe-

sto [sos], pieprz, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku 
domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty 
spożywcze na bazie owsa, propolis, proszek do pieczenia, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzo-
ne nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy 
korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), siemię lnia-
ne do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użyt-
ku kulinarnego [przyprawa], soda oczyszczona [wodorowę-
glan sodu do pieczenia], sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, 
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, 
szafran [przyprawa], wodorowinian potasowy do celów ku-
linarnych, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła 
do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 480171 (220) 2017 12 15
(731) MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Duninowo
(540) MyFish

(531) 03.09.01, 03.09.24, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.02, 
26.01.03, 26.01.16

(510), (511) 29 anchois, anchois, nieżywe, ciasto z krabem, 
dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe], eks-
trakty z owoców morza, ekstrakty z ryb, filety anchois, filety 
rybne, filety z wędzonego śledzia, galaretki rybne, galaretki 
z owoców morza, gładzica, nieżywa, gotowane na parze ko-
tleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], gotowane 
na parze lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], 
gotowane owoce morza, gotowane ryby, gotowe dania 
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, goto-
wanych jajek i bulionu (oden), gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się 
głównie z ryb, homary, nieżywe, ikra jesiotra, ikra jeżowca 
sfermentowana w soli, ikra rybia do celów spożywczych, 
ikra rybia przetworzona, ikra z łososia morskiego do celów 
spożywczych, ikra z pstrąga morskiego do celów spożyw-
czych, jaja ślimacze jadalne, jeżowce [nieżywe], kałamarnica 
[przetworzona], karasie pospolite, nieżywe, karp [nieżywy], 
kawior, kiełbaski rybne, klipfisz [solony i suszony dorsz], kon-
serwowane produkty rybne w słoikach, konserwowane ryby, 
konserwowe owoce morza, konserwy rybne, kotlety rybne, 
krab, krab marynowany w sosie sojowym [ganjang-gejang], 
kraby [nieżywe], krakersy rybne, krewetki [nieżywe], krewetki 
obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście koko-
sowym, krokiety rybne, krokiety z łososia, langusty, langu-
sty, nieżywe, langusty, raki [nieżywe], łosoś [nieżywy], łosoś, 
nieżywy, mączka krewetkowa, mączka rybna, mączka rybna 
do spożycia przez ludzi, małże arkowate [nieżywe], małże ja-
dalne o krótkim syfonie [nieżywe], małże (mięczaki) nieżywe, 
małże [nieżywe], mieczniki, nieżywe, mrożone gotowane 
ryby, mrożone małże, mrożone posiłki składające się głów-
nie z ryb, mrożone produkty rybne, nieżywe małże, nieżywe 
mięczaki, nieżywe skorupiaki, okonie morskie [nieżywe], oko-
nie, nieżywe, omułki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki 
z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], ośmiornice [nieży-
we], ostrygi, nieżywe, ostrygi [nieżywe, spożywcze], owoce 
morza konserwowane, owoce morza [nieżywe], owoce mo-
rza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], paluszki ryb-
ne, pasta krewetkowa, pasta rybna, pasta z ikry kraba, pasta 
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z owoców morza, pasty rybne i z owoców morza, pęcherze 
pławne, płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], płatki tuńczyka 
bonito gotowane, wędzone i następnie suszone [katsuo-bu-
shi], płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, potrawy rybne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
produkty z owoców morza, produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, przeciery rybne, przetworzone owoce 
morza, przygotowane ślimaki, przystawki gotowe do spoży-
cia, składające się przede wszystkim z owoców morza, przy-
stawki mrożone składające się głównie z owoców morza, 
pstrągi, nieżywe, pulpety rybne, quenelle (pulpety), quenelle 
[pulpety rybne], raki, nieżywe, ryba ugotowana i suszona, 
ryba z frytkami, ryby, ryby Aju [nieżywe], ryby konserwo-
wane, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby prażmowate, 
nieżywe, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby 
w oliwie z oliwek, ryby w puszkach, ryby wędzone, sałatka 
z ikrą ryb cefalowatych, sardynki [nieżywe], sardynki, nieży-
we, sashimi, skorupiaki, nieżywe, śledzie [nieżywe], śledzie, 
nieżywe, ślimaki, ślimaki do spożycia przez ludzi, ślimaki 
gotowane, ślimaki konserwowe, ślimaki morskie [nieżywe], 
solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], steki z ryb, 
strzykwy nieżywe, surimi, suszona ikra śledzia, suszone duże 
krewetki, suszone kalmary, suszone mięso małży, suszone 
mięso okładniczek, suszone mięso rybie, suszone mięso trą-
bika, suszone owoce morza, sztuczna ikra rybia, tołpygi białe, 
nieżywe, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], tuń-
czyk, nieżywy, tuńczyk w oleju, uchowce [nieżywe], wędzony 
łosoś, węgorze, nieżywe, wieloryby [nieżywe], zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], żywność chłodzo-
na składająca się głównie z ryb, żywność przygotowywana 
z ryb, błyskawiczne zupy miso, preparaty do produkcji bulio-
nu, bulion w postaci granulek, bulion wołowy, bulion z cie-
lęciny, buliony, buliony [gotowe], buliony mięsne, chowder 
(zupa rybna), ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, koncentraty 
rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, kostki do zup, 
mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki 
do zup, pasty do zup, przetwory do zup jarzynowych, rosół 
na bazie kości wołowych [seolleongtang], rosół [zupa], sok 
z małży, wstępnie ugotowana zupa, wstępnie ugotowana 
zupa miso, wywar, bulion, wywar rybny, wywar z kurczaka, 
wywar z warzyw, zupa miso, zupy, zupy błyskawiczne, skład-
niki do sporządzania zupy, zupy w proszku, zupy w puszkach, 
zupy z makaronem, pasty rybne, pasty z owoców morza, 
pasty z ryb wędzonych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], 
mięso wędzone, kiełbasy wędzone, mięsa wędzone, 30 ka-
napki z filetem z ryby, kanapki z rybą, pierożki z krewetkami, 
ryba w cieście, rybne kanapki, sajgonki, wyroby piekarnicze 
z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub wa-
rzyw, zawijane suszone wodorosty [gimbap], gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub 
warzyw, sosy rybne, pierożki rybne, sosy do mrożonych ryb, 
dodatki smakowe z ryb, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], 
panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, 31 dorady [lu-
cjany, żywe], dorsze żywe, gładzice żywe, homary żywe, ikra 
rybia, ikra rybia do wylęgu, jadalne zwierzęta wodne [żywe], 
kałamarnice [żywe], karasie pospolite żywe, karp koi, żywy, 
karp [żywy], kraby [żywe], krewetki duże [żywe], krewetki 
małe [żywe], langusty [żywe], langustynki żywe, łosoś jed-
noroczny [żywy], łosoś, żywy, małże arkowate [żywe], małże 
jadalne o krótkim syfonie [żywe], małże żywe, okonie mor-
skie [żywe], okonie żywe, omułki jadalne [żywe], ośmiornice 
żywe, ostrygi żywe, pstrągi żywe, raki żywe, ryby akwariowe, 
ryby prażmowate [lucjany czerwone, żywe], ryby żywe, ryby 

żywe [nie do żywności], sardele, żywe, sardynki [żywe], sar-
dynki, żywe, skorupiaki [żywe], śledzie, żywe, ślimaki [żywe], 
strzykwy żywe, tołpygi białe żywe, tuńczyk, żywy, uchowce 
[żywe], węgorze żywe, złote rybki, żółwie o miękkich sko-
rupkach [żywe], żywe kalmary, żywe korale, żywe koralowce 
akwariowe, żywe ryby do celów spożywczych, żywe ryby 
do spożycia przez ludzi, żywe ryby, inne niż do spożycia 
przez ludzi, żywe stworzenia wodne, karma dla ryb, mączka 
rybna na pasze dla zwierząt, krewetki w solance przeznaczo-
ne do pożywienia dla ryb.

(210) 480173 (220) 2017 12 15
(731) GLOBAL HOTELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HTH HOTEL TEAM HOLDING

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.09.02, 24.09.05, 
24.09.09, 24.09.11, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
01.01.01, 01.01.05, 01.01.10

(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
usługi hotelowe.

(210) 480176 (220) 2017 12 15
(731) MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Duninowo
(540) MyFish

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.24

(510), (511) 29 anchois, anchois, nieżywe, ciasto z krabem, 
dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe], eks-
trakty z owoców morza, ekstrakty z ryb, filety anchois, filety 
rybne, filety z wędzonego śledzia, galaretki rybne, galaretki 
z owoców morza, gładzica, nieżywa, gotowane na parze ko-
tleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], gotowane 
na parze lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], 
gotowane owoce morza, gotowane ryby, gotowe dania 
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, goto-
wanych jajek i bulionu (oden), gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się 
głównie z ryb, homary, nieżywe, ikra jesiotra, ikra jeżowca 
sfermentowana w soli, ikra rybia do celów spożywczych, 
ikra rybia przetworzona, ikra z łososia morskiego do celów 
spożywczych, ikra z pstrąga morskiego do celów spożyw-
czych, jaja ślimacze jadalne, jeżowce [nieżywe], kałamarnica 
[przetworzona], karasie pospolite, nieżywe, karp [nieżywy], 
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kawior, kiełbaski rybne, klipfisz [solony i suszony dorsz], kon-
serwowane produkty rybne w słoikach, konserwowane ryby, 
konserwowe owoce morza, konserwy rybne, kotlety rybne, 
krab, krab marynowany w sosie sojowym [ganjang-gejang], 
kraby [nieżywe], krakersy rybne, krewetki [nieżywe], krewetki 
obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście koko-
sowym, krokiety rybne, krokiety z łososia, langusty, langu-
sty, nieżywe, langusty, raki [nieżywe], łosoś [nieżywy], łosoś, 
nieżywy, mączka krewetkowa, mączka rybna, mączka rybna 
do spożycia przez ludzi, małże arkowate [nieżywe], małże ja-
dalne o krótkim syfonie [nieżywe], małże (mięczaki) nieżywe, 
małże [nieżywe], mieczniki, nieżywe, mrożone gotowane 
ryby, mrożone małże, mrożone posiłki składające się głów-
nie z ryb, mrożone produkty rybne, nieżywe małże, nieżywe 
mięczaki, nieżywe skorupiaki, okonie morskie [nieżywe], oko-
nie, nieżywe, omułki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki 
z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], ośmiornice [nieży-
we], ostrygi, nieżywe, ostrygi [nieżywe, spożywcze], owoce 
morza konserwowane, owoce morza [nieżywe], owoce mo-
rza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], paluszki ryb-
ne, pasta krewetkowa, pasta rybna, pasta z ikry kraba, pasta 
z owoców morza, pasty rybne i z owoców morza, pęcherze 
pławne, płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], płatki tuńczyka 
bonito gotowane, wędzone i następnie suszone [katsuo-bu-
shi], płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, potrawy rybne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
produkty z owoców morza, produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, przeciery rybne, przetworzone owoce 
morza, przygotowane ślimaki, przystawki gotowe do spoży-
cia, składające się przede wszystkim z owoców morza, przy-
stawki mrożone składające się głównie z owoców morza, 
pstrągi, nieżywe, pulpety rybne, quenelle (pulpety), quenelle 
[pulpety rybne], raki, nieżywe, ryba ugotowana i suszona, 
ryba z frytkami, ryby, ryby Aju [nieżywe], ryby konserwo-
wane, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby prażmowate, 
nieżywe, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby 
w oliwie z oliwek, ryby w puszkach, ryby wędzone, sałatka 
z ikrą ryb cefalowatych, sardynki [nieżywe], sardynki, nieży-
we, sashimi, skorupiaki, nieżywe, śledzie [nieżywe], śledzie, 
nieżywe, ślimaki, ślimaki do spożycia przez ludzi, ślimaki 
gotowane, ślimaki konserwowe, ślimaki morskie [nieżywe], 
solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], steki z ryb, 
strzykwy nieżywe, surimi, suszona ikra śledzia, suszone duże 
krewetki, suszone kalmary, suszone mięso małży, suszone 
mięso okładniczek, suszone mięso rybie, suszone mięso trą-
bika, suszone owoce morza, sztuczna ikra rybia, tołpygi białe, 
nieżywe, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], tuń-
czyk, nieżywy, tuńczyk w oleju, uchowce [nieżywe], wędzony 
łosoś, węgorze, nieżywe, wieloryby [nieżywe], zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], żywność chłodzo-
na składająca się głównie z ryb, żywność przygotowywana 
z ryb, błyskawiczne zupy miso, preparaty do produkcji bulio-
nu, bulion w postaci granulek, bulion wołowy, bulion z cie-
lęciny, buliony, buliony [gotowe], buliony mięsne, chowder 
(zupa rybna), ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, koncentraty 
rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, kostki do zup, 
mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki 
do zup, pasty do zup, przetwory do zup jarzynowych, rosół 
na bazie kości wołowych [seolleongtang], rosół [zupa], sok 
z małży, wstępnie ugotowana zupa, wstępnie ugotowana 
zupa miso, wywar, bulion, wywar rybny, wywar z kurczaka, 
wywar z warzyw, zupa miso, zupy, zupy błyskawiczne, skład-
niki do sporządzania zupy, zupy w proszku, zupy w puszkach, 
zupy z makaronem, pasty rybne, pasty z owoców morza, 

pasty z ryb wędzonych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], 
mięso wędzone, kiełbasy wędzone, mięsa wędzone, 30 ka-
napki z filetem z ryby, kanapki z rybą, pierożki z krewetkami, 
ryba w cieście, rybne kanapki, sajgonki, wyroby piekarnicze 
z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub wa-
rzyw, zawijane suszone wodorosty [gimbap], gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub 
warzyw, sosy rybne, pierożki rybne, sosy do mrożonych ryb, 
dodatki smakowe z ryb, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], 
panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, 31 dorady [lu-
cjany, żywe], dorsze żywe, gładzice żywe, homary żywe, ikra 
rybia, ikra rybia do wylęgu, jadalne zwierzęta wodne [żywe], 
kałamarnice [żywe], karasie pospolite żywe, karp koi, żywy, 
karp [żywy], kraby [żywe], krewetki duże [żywe], krewetki 
małe [żywe], langusty [żywe], langustynki żywe, łosoś jed-
noroczny [żywy], łosoś, żywy, małże arkowate [żywe], małże 
jadalne o krótkim syfonie [żywe], małże żywe, okonie mor-
skie [żywe], okonie żywe, omułki jadalne [żywe], ośmiornice 
żywe, ostrygi żywe, pstrągi żywe, raki żywe, ryby akwariowe, 
ryby prażmowate [lucjany czerwone, żywe], ryby żywe, ryby 
żywe [nie do żywności], sardele, żywe, sardynki [żywe], sar-
dynki, żywe, skorupiaki [żywe], śledzie, żywe, ślimaki [żywe], 
strzykwy żywe, tołpygi białe żywe, tuńczyk, żywy, uchowce 
[żywe], węgorze żywe, złote rybki, żółwie o miękkich sko-
rupkach [żywe], żywe kalmary, żywe korale, żywe koralowce 
akwariowe, żywe ryby do celów spożywczych, żywe ryby 
do spożycia przez ludzi, żywe ryby, inne niż do spożycia 
przez ludzi, żywe stworzenia wodne, karma dla ryb, mączka 
rybna na pasze dla zwierząt, krewetki w solance przeznaczo-
ne do pożywienia dla ryb.

(210) 480177 (220) 2017 12 15
(731) MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Duninowo
(540) MyFish

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.04, 29.01.11

(510), (511) 29 anchois, anchois, nieżywe, ciasto z krabem, 
dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe], eks-
trakty z owoców morza, ekstrakty z ryb, filety anchois, filety 
rybne, filety z wędzonego śledzia, galaretki rybne, galaretki 
z owoców morza, gładzica, nieżywa, gotowane na parze ko-
tleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], gotowane 
na parze lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], 
gotowane owoce morza, gotowane ryby, gotowe dania 
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, goto-
wanych jajek i bulionu (oden), gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się 
głównie z ryb, homary, nieżywe, ikra jesiotra, ikra jeżowca 
sfermentowana w soli, ikra rybia do celów spożywczych, 
ikra rybia przetworzona, ikra z łososia morskiego do celów 
spożywczych, ikra z pstrąga morskiego do celów spożyw-
czych, jaja ślimacze jadalne, jeżowce [nieżywe], kałamarnica 
[przetworzona], karasie pospolite, nieżywe, karp [nieżywy], 
kawior, kiełbaski rybne, klipfisz [solony i suszony dorsz], kon-
serwowane produkty rybne w słoikach, konserwowane ryby, 
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konserwowe owoce morza, konserwy rybne, kotlety rybne, 
krab, krab marynowany w sosie sojowym [ganjang-gejang], 
kraby [nieżywe], krakersy rybne, krewetki [nieżywe], krewetki 
obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście koko-
sowym, krokiety rybne, krokiety z łososia, langusty, langu-
sty, nieżywe, langusty, raki [nieżywe], łosoś [nieżywy], łosoś, 
nieżywy, mączka krewetkowa, mączka rybna, mączka rybna 
do spożycia przez ludzi, małże arkowate [nieżywe], małże ja-
dalne o krótkim syfonie [nieżywe], małże (mięczaki) nieżywe, 
małże [nieżywe], mieczniki, nieżywe, mrożone gotowane 
ryby, mrożone małże, mrożone posiłki składające się głów-
nie z ryb, mrożone produkty rybne, nieżywe małże, nieżywe 
mięczaki, nieżywe skorupiaki, okonie morskie [nieżywe], oko-
nie, nieżywe, omułki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki 
z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], ośmiornice [nieży-
we], ostrygi, nieżywe, ostrygi [nieżywe, spożywcze], owoce 
morza konserwowane, owoce morza [nieżywe], owoce mo-
rza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], paluszki ryb-
ne, pasta krewetkowa, pasta rybna, pasta z ikry kraba, pasta 
z owoców morza, pasty rybne i z owoców morza, pęcherze 
pławne, płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], płatki tuńczyka 
bonito gotowane, wędzone i następnie suszone [katsuo-bu-
shi], płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, potrawy rybne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
produkty z owoców morza, produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, przeciery rybne, przetworzone owoce 
morza, przygotowane ślimaki, przystawki gotowe do spoży-
cia, składające się przede wszystkim z owoców morza, przy-
stawki mrożone składające się głównie z owoców morza, 
pstrągi, nieżywe, pulpety rybne, quenelle (pulpety), quenelle 
[pulpety rybne], raki, nieżywe, ryba ugotowana i suszona, 
ryba z frytkami, ryby, ryby Aju [nieżywe], ryby konserwo-
wane, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby prażmowate, 
nieżywe, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby 
w oliwie z oliwek, ryby w puszkach, ryby wędzone, sałatka 
z ikrą ryb cefalowatych, sardynki [nieżywe], sardynki, nieży-
we, sashimi, skorupiaki, nieżywe, śledzie [nieżywe], śledzie, 
nieżywe, ślimaki, ślimaki do spożycia przez ludzi, ślimaki 
gotowane, ślimaki konserwowe, ślimaki morskie [nieżywe], 
solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], steki z ryb, 
strzykwy nieżywe, surimi, suszona ikra śledzia, suszone duże 
krewetki, suszone kalmary, suszone mięso małży, suszone 
mięso okładniczek, suszone mięso rybie, suszone mięso trą-
bika, suszone owoce morza, sztuczna ikra rybia, tołpygi białe, 
nieżywe, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], tuń-
czyk, nieżywy, tuńczyk w oleju, uchowce [nieżywe], wędzony 
łosoś, węgorze, nieżywe, wieloryby [nieżywe], zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], żywność chłodzo-
na składająca się głównie z ryb, żywność przygotowywana 
z ryb, błyskawiczne zupy miso, preparaty do produkcji bulio-
nu, bulion w postaci granulek, bulion wołowy, bulion z cie-
lęciny, buliony, buliony [gotowe], buliony mięsne, chowder 
(zupa rybna), ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, koncentraty 
rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, kostki do zup, 
mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki 
do zup, pasty do zup, przetwory do zup jarzynowych, rosół 
na bazie kości wołowych [seolleongtang], rosół [zupa], sok 
z małży, wstępnie ugotowana zupa, wstępnie ugotowana 
zupa miso, wywar, bulion, wywar rybny, wywar z kurczaka, 
wywar z warzyw, zupa miso, zupy, zupy błyskawiczne, skład-
niki do sporządzania zupy, zupy w proszku, zupy w puszkach, 
zupy z makaronem, pasty rybne, pasty z owoców morza, 
pasty z ryb wędzonych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], 
mięso wędzone, kiełbasy wędzone, mięsa wędzone, 30 ka-

napki z filetem z ryby, kanapki z rybą, pierożki z krewetkami, 
ryba w cieście, rybne kanapki, sajgonki, wyroby piekarnicze 
z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub wa-
rzyw, zawijane suszone wodorosty [gimbap], gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub 
warzyw, sosy rybne, pierożki rybne, sosy do mrożonych ryb, 
dodatki smakowe z ryb, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], 
panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, 31 dorady [lu-
cjany, żywe], dorsze żywe, gładzice żywe, homary żywe, ikra 
rybia, ikra rybia do wylęgu, jadalne zwierzęta wodne [żywe], 
kałamarnice [żywe], karasie pospolite żywe, karp koi, żywy, 
karp [żywy], kraby [żywe], krewetki duże [żywe], krewetki 
małe [żywe], langusty [żywe], langustynki żywe, łosoś jed-
noroczny [żywy], łosoś, żywy, małże arkowate [żywe], małże 
jadalne o krótkim syfonie [żywe], małże żywe, okonie mor-
skie [żywe], okonie żywe, omułki jadalne [żywe], ośmiornice 
żywe, ostrygi żywe, pstrągi żywe, raki żywe, ryby akwariowe, 
ryby prażmowate [lucjany czerwone, żywe], ryby żywe, ryby 
żywe [nie do żywności], sardele, żywe, sardynki [żywe], sar-
dynki, żywe, skorupiaki [żywe], śledzie, żywe, ślimaki [żywe], 
strzykwy żywe, tołpygi białe żywe, tuńczyk, żywy, uchowce 
[żywe], węgorze żywe, złote rybki, żółwie o miękkich sko-
rupkach [żywe], żywe kalmary, żywe korale, żywe koralowce 
akwariowe, żywe ryby do celów spożywczych, żywe ryby 
do spożycia przez ludzi, żywe ryby, inne niż do spożycia 
przez ludzi, żywe stworzenia wodne, karma dla ryb, mączka 
rybna na pasze dla zwierząt, krewetki w solance przeznaczo-
ne do pożywienia dla ryb.

(210) 480178 (220) 2017 12 15
(731) MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Duninowo
(540) MyFish

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 29 anchois, anchois, nieżywe, ciasto z krabem, 
dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe], eks-
trakty z owoców morza, ekstrakty z ryb, filety anchois, filety 
rybne, filety z wędzonego śledzia, galaretki rybne, galaretki 
z owoców morza, gładzica, nieżywa, gotowane na parze ko-
tleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], gotowane 
na parze lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], 
gotowane owoce morza, gotowane ryby, gotowe dania 
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, goto-
wanych jajek i bulionu (oden), gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się 
głównie z ryb, homary, nieżywe, ikra jesiotra, ikra jeżowca 
sfermentowana w soli, ikra rybia do celów spożywczych, 
ikra rybia przetworzona, ikra z łososia morskiego do celów 
spożywczych, ikra z pstrąga morskiego do celów spożyw-
czych, jaja ślimacze jadalne, jeżowce [nieżywe], kałamarnica 
[przetworzona], karasie pospolite, nieżywe, karp [nieżywy], 
kawior, kiełbaski rybne, klipfisz [solony i suszony dorsz], kon-
serwowane produkty rybne w słoikach, konserwowane ryby, 
konserwowe owoce morza, konserwy rybne, kotlety rybne, 
krab, krab marynowany w sosie sojowym [ganjang-gejang], 
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kraby [nieżywe], krakersy rybne, krewetki [nieżywe], krewetki 
obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście koko-
sowym, krokiety rybne, krokiety z łososia, langusty, langu-
sty, nieżywe, langusty, raki [nieżywe], łosoś [nieżywy], łosoś, 
nieżywy, mączka krewetkowa, mączka rybna, mączka rybna 
do spożycia przez ludzi, małże arkowate [nieżywe], małże ja-
dalne o krótkim syfonie [nieżywe], małże (mięczaki) nieżywe, 
małże [nieżywe], mieczniki, nieżywe, mrożone gotowane 
ryby, mrożone małże, mrożone posiłki składające się głów-
nie z ryb, mrożone produkty rybne, nieżywe małże, nieżywe 
mięczaki, nieżywe skorupiaki, okonie morskie [nieżywe], oko-
nie, nieżywe, omułki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki 
z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], ośmiornice [nieży-
we], ostrygi, nieżywe, ostrygi [nieżywe, spożywcze], owoce 
morza konserwowane, owoce morza [nieżywe], owoce mo-
rza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], paluszki ryb-
ne, pasta krewetkowa, pasta rybna, pasta z ikry kraba, pasta 
z owoców morza, pasty rybne i z owoców morza, pęcherze 
pławne, płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], płatki tuńczyka 
bonito gotowane, wędzone i następnie suszone [katsuo-bu-
shi], płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, potrawy rybne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
produkty z owoców morza, produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, przeciery rybne, przetworzone owoce 
morza, przygotowane ślimaki, przystawki gotowe do spoży-
cia, składające się przede wszystkim z owoców morza, przy-
stawki mrożone składające się głównie z owoców morza, 
pstrągi, nieżywe, pulpety rybne, quenelle (pulpety), quenelle 
[pulpety rybne], raki, nieżywe, ryba ugotowana i suszona, 
ryba z frytkami, ryby, ryby Aju [nieżywe], ryby konserwo-
wane, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby prażmowate, 
nieżywe, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby 
w oliwie z oliwek, ryby w puszkach, ryby wędzone, sałatka 
z ikrą ryb cefalowatych, sardynki [nieżywe], sardynki, nieży-
we, sashimi, skorupiaki, nieżywe, śledzie [nieżywe], śledzie, 
nieżywe, ślimaki, ślimaki do spożycia przez ludzi, ślimaki 
gotowane, ślimaki konserwowe, ślimaki morskie [nieżywe], 
solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], steki z ryb, 
strzykwy nieżywe, surimi, suszona ikra śledzia, suszone duże 
krewetki, suszone kalmary, suszone mięso małży, suszone 
mięso okładniczek, suszone mięso rybie, suszone mięso trą-
bika, suszone owoce morza, sztuczna ikra rybia, tołpygi białe, 
nieżywe, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], tuń-
czyk, nieżywy, tuńczyk w oleju, uchowce [nieżywe], wędzony 
łosoś, węgorze, nieżywe, wieloryby [nieżywe], zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], żywność chłodzo-
na składająca się głównie z ryb, żywność przygotowywana 
z ryb, błyskawiczne zupy miso, preparaty do produkcji bulio-
nu, bulion w postaci granulek, bulion wołowy, bulion z cie-
lęciny, buliony, buliony [gotowe], buliony mięsne, chowder 
(zupa rybna), ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, koncentraty 
rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, kostki do zup, 
mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki 
do zup, pasty do zup, przetwory do zup jarzynowych, rosół 
na bazie kości wołowych [seolleongtang], rosół [zupa], sok 
z małży, wstępnie ugotowana zupa, wstępnie ugotowana 
zupa miso, wywar, bulion, wywar rybny, wywar z kurczaka, 
wywar z warzyw, zupa miso, zupy, zupy błyskawiczne, skład-
niki do sporządzania zupy, zupy w proszku, zupy w puszkach, 
zupy z makaronem, pasty rybne, pasty z owoców morza, 
pasty z ryb wędzonych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], 
mięso wędzone, kiełbasy wędzone, mięsa wędzone, 30 ka-
napki z filetem z ryby, kanapki z rybą, pierożki z krewetkami, 
ryba w cieście, rybne kanapki, sajgonki, wyroby piekarnicze 

z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub wa-
rzyw, zawijane suszone wodorosty [gimbap], gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub 
warzyw, sosy rybne, pierożki rybne, sosy do mrożonych ryb, 
dodatki smakowe z ryb, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], 
panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, 31 dorady [lu-
cjany, żywe], dorsze żywe, gładzice żywe, homary żywe, ikra 
rybia, ikra rybia do wylęgu, jadalne zwierzęta wodne [żywe], 
kałamarnice [żywe], karasie pospolite żywe, karp koi, żywy, 
karp [żywy], kraby [żywe], krewetki duże [żywe], krewetki 
małe [żywe], langusty [żywe], langustynki żywe, łosoś jed-
noroczny [żywy], łosoś, żywy, małże arkowate [żywe], małże 
jadalne o krótkim syfonie [żywe], małże żywe, okonie mor-
skie [żywe], okonie żywe, omułki jadalne [żywe], ośmiornice 
żywe, ostrygi żywe, pstrągi żywe, raki żywe, ryby akwariowe, 
ryby prażmowate [lucjany czerwone, żywe], ryby żywe, ryby 
żywe [nie do żywności], sardele, żywe, sardynki [żywe], sar-
dynki, żywe, skorupiaki [żywe], śledzie, żywe, ślimaki [żywe], 
strzykwy żywe, tołpygi białe żywe, tuńczyk, żywy, uchowce 
[żywe], węgorze żywe, złote rybki, żółwie o miękkich sko-
rupkach [żywe], żywe kalmary, żywe korale, żywe koralowce 
akwariowe, żywe ryby do celów spożywczych, żywe ryby 
do spożycia przez ludzi, żywe ryby, inne niż do spożycia 
przez ludzi, żywe stworzenia wodne, karma dla ryb, mączka 
rybna na pasze dla zwierząt, krewetki w solance przeznaczo-
ne do pożywienia dla ryb.

(210) 480181 (220) 2017 12 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Kapitańskie

(531) 29.01.14, 15.07.07, 15.07.99, 25.07.01, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane meto-
dą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane 
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki ziemnia-
czane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety 
ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, 
chrupki ziemniaczane, 30 wyroby cukiernicze na bazie mig-
dałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], 
pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe [wyroby 
cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów ara-
chidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, owocowe galaretki [słodycze], chipsy [produkty 
zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki], karmelki 
[cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja 
[cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby cze-
koladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czeko-
ladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, galanteria 
czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, 
cukierki, ciastka, galaretki, lody, półprodukty cukiernicze, żel-
ki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produ-



70 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT06/2018

kowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty 
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażyn-
ki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbo-
żowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w tym 
ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i ku-
kurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, 
witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbo-
żowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarni-
cze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, 
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone 
do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, 
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, 
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, bato-
ny zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chał-
wa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, 
płatki kukurydziane, gumy rozpuszczalne, chrupki zbożowe 
w czekoladzie.

(210) 480183 (220) 2017 12 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Kapitańskie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.07.07
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane me-
todą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemnia-
czane z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki 
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 
pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziem-
niaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyro-
by cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lu-
krecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji 
świątecznych choinek, owocowe galaretki [słodycze], chipsy 
[produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki], 
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, 
lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wy-
roby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyro-
by czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, 
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, 
słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody, półprodukty 
cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produk-
ty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone 
w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów 
ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, 
chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka 
i preparaty zbożowe, w tym ekstrudowane produkty zbożo-
we, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek 
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby 

czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe 
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, dra-
że, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone 
na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekola-
dowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płat-
ki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki 
rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(210) 480193 (220) 2017 12 15
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) THE ORIGINAL PREMIUM IRON ENERGY

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne 
i gazowane, preparaty do sporządzania wody mineralnej, 
preparaty do sporządzania napojów, soki owocowe, soki 
warzywne, wyciągi z owoców, nektary, syropy owocowe 
do sporządzania napojów, napoje izotoniczne, napoje ener-
getyczne, lemoniady, syropy do napojów, pastylki i proszki 
do napojów, bezalkoholowe aperitify, piwo.

(210) 480202 (220) 2017 12 15
(731) ADAMOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) ROK ZAŁ. 1974 ADAMOWSCY Legendarna 

gościnność

(531) 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie salonu sprzedaży pojazdów 
mechanicznych, samochodów, motocykli, prowadzenie 
sklepu i/lub hurtowni z następującymi towarami: części 
samochodowych, paliw do pojazdów samochodowych, 
prowadzenie agencji importowo-eksportowych dla osób 
trzecich w zakresie pojazdów mechanicznych, samocho-
dów, motocykli, części samochodowych, paliw do pojazdów 
samochodowych, pokazy towarów, reklamy, 36 usługi ubez-
pieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, wynajmowanie 
nieruchomości, wycena używanych samochodów, 37 ob-
sługa i naprawa pojazdów, samochodów, mycie, wynajem 
sprzętu budowlanego, konserwacja samochodów i ich czę-
ści, usługi stacji obsługi samochodów, 39 wypożyczanie, 
wynajmowanie pojazdów, samochodów, magazynowanie, 
transport, wynajem samochodów elektrycznych, wypoży-
czanie przyczep samochodowych.
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(210) 480206 (220) 2017 12 15
(731) ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) kfa

(531) 26.01.01, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowa armatura do przewodów, przewody 
metalowe do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny ką-
pielowe, metalowe zawory do przewodów wodociągowych, 
11 bidety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe, 
krany, armatura sanitarna, armatura przepływowa, części 
instalacji sanitarnych, sedesy, umywalki, wanny łazienko-
we, wodotryski ozdobne, zawory na przewodach, zawory 
termostatyczne, brodziki łazienkowe, zbiorniki do spłuczek 
ustępowych, 20 armatura w postaci zaworów, zasuw i klap 
(za wyjątkiem armatury sanitarnej), nie z metalu, do montażu 
w rurociągach, 35 oferowanie do sprzedaży w hurtowniach 
i sklepach wszelkich towarów do instalacji wodnych, sanitar-
nych i kanalizacyjnych.

(210) 480211 (220) 2017 12 15
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) Q POLSKI PRODUCENT GWARANCJA JAKOŚCI

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bekon, białko do celów kulinarnych, bita 
śmietana, bulion, cebula konserwowana, chrupki owocowe, 
chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, czipsy ziemnia-
czane, czosnek konserwowy, drób, nieżywy, dziczyzna, nie-
żywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki 
jadalne, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby kon-
serwowane, ikra rybia przetworzona, dżem imbirowy, zupy 
jarzynowe (przetwory), jogurt, owoce kandyzowane, kapu-
sta kwaszona, kaszanka, kefir, kiełbasy, kompot, koncentraty 
bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy 
rybne, korniszony, krokiety, margaryna, marmolada, masło, 
krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, 
masło kakaowe, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwo-
wane, mięso solone, migdały spreparowane, mleczne pro-
dukty, mleko, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą 
mleka, olej kostny, oleje jadalne, olej palmowy jadalny, olej 
rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego spożyw-
czy, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce 

w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, pest-
ki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, sok pomidoro-
wy do celów kulinarnych, potrawy z ryb dla ludzi, przecier 
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery 
warzywne, przekąski na bazie owoców, raki, nieżywe, ro-
dzynki, rosół, koncentraty na rosół, żywność produkowana 
z ryby, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, olej 
rzepakowy jadalny, sałatki owocowe, sałatki warzywne, ser, 
serwatka, olej sezamowy, smalec, szynka, śledzie, martwe, 
śmietana [produkty mleczarskie], pasty do kanapek zawie-
rające tłuszcz, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, 
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, pasztet 
z wątróbki, wędliny, wieprzowina, chrupki ziemniaczane, 
płatki ziemniaczane, zsiadłe mleko, zupy, żywność przygoto-
wywana z ryb, 30 biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], bułka 
tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], chleb, ciasta, 
aromaty do ciast [inne niż esencje], ciasto, ciastka, wyroby 
cukiernicze, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, 
esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji 
eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe [słody-
cze], gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, grysik kuku-
rydziany, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata, 
herbatniki, imbirowe pieczywo (piernik), mąka z jęczmienia, 
jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, napoje na bazie 
kakao, wyroby z kakao, kanapki, karmelki [cukierki], kasza 
manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze 
spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne 
zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, ke-
czup [sos], kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla lu-
dzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, krakersy, sól ku-
chenna, kukurydza prażona [popcorn], mąka kukurydziana, 
płatki kukurydziane, kuskus [kasza], lody spożywcze, lukier 
do ciast, majonezy, makarony, marcepan, marynaty, potrawy 
na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka pszenna, mąka 
ziemniaczana do celów spożywczych, melasa do celów spo-
żywczych, miód, muesli, musztarda, naleśniki, ocet, produk-
ty spożywcze na bazie owsa, pastylki [cukierki], paszteciki, 
pieprz [przyprawy], pizze, placki, proszek do pieczenia, ryż, 
ciastka z ryżu, przekąski z ryżu, słodycze, słodycze do ssania, 
słodycze ozdobne na choinki, sorbety [lody], sosy [przy-
prawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
kuchenna, suchary, syrop cukrowy, wanilia [aromat], wysoko-
-proteinowe batoniki zbożowe, zakwas, zaczyn.

(210) 480213 (220) 2017 12 17
(731) IVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) KEEYO
(510), (511) 9 alarmy, anteny, akumulatory elektryczne, ba-
terie elektryczne, chipy jako układy scalone, chipy z kodem 
DNA, centrale alarmowe, czujniki elektroniczne, czytniki 
jako sprzęt przetwarzania danych, czytniki znaków optycz-
nych, czytniki zbliżeniowe i osprzęt pomocniczy, urządze-
nia elektryczne do dozorowania, dyktafony, dyski i nośniki 
do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, nośniki informa-
cji i danych magnetyczne i optyczne, dyski magnetyczne, 
dyski optyczne, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD, 
dzwonki alarmowe elektryczne, głośniki, wzmacniacze, ak-
cesoria do urządzeń do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do nagłaśniania, urządzenia do rejestrowania i transmisji 
dźwięku, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elek-
tryczne urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elek-
tryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, kable i przewody elektrycz-
ne, kable koncentryczne, zasilacze elektryczne, akcesoria 
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do kabli i przewodów takie jak złącza, wtyki i gniazda do ka-
bli i przewodów, przewody do zastosowań w instalacjach 
urządzeń alarmowych, kamery przemysłowe, akcesoria 
do kamer przemysłowych, sterowniki i obrotnice do kamer 
przemysłowych, atrapy kamer przemysłowych, karty ma-
gnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mi-
kroprocesorem, kodery magnetyczne, komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, komputery, ładowarki, magnetyczne 
karty identyfikujące, mikrofony, media konwertery, wideo 
konwertery, modulatory telewizyjne, monitory, nadajniki 
sygnałów elektronicznych, akcesoria i obudowy do nadaj-
ników i sygnalizatorów, obiektywy, obiektywy do kamer, 
odbiorniki audio-video, pamięci komputerowe, pamięci 
zewnętrzne USB, programy komputerowe jako software 
ładowalny, przedłużacze USB i przełączniki, przenośne od-
twarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-
-odbiorczy, przyciski napadowe, przyrządy obserwacyjne, 
radia i odbiorniki radiowe, rejestratory cyfrowe, akcesoria 
do rejestratorów cyfrowych, routery, sprzęt radiotelefonicz-
ny, bezprzewodowe systemy obserwacyjne, w tym cyfrowe, 
systemy stacji monitoringu, oprogramowanie do stacji mo-
nitorujących nagrane lub jako software ładowalny, sygnali-
zatory alarmowe, sterowniki do bram i rolet, układy scalone, 
układy scalone jako systemy alarmowe, switche, transpon-
dery, akcesoria do transponderów, akcesoria do urządzeń 
przekaźnikowych, rejestrujących i nadawczych, urządzenia 
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarzania in-
formacji, urządzenia GPS, urządzenia projekcyjne, urządze-
nia i nośniki danych do cyfrowej rejestracji obrazu, wykry-
wacze, detektory, wideodomofony, domofony, interkomy, 
akcesoria do wideodomofonów i domofonów, wykrywa-
cze przedmiotów metalowych, zamki elektryczne, szyfro-
we zamki elektryczne, zwory elektromagnetyczne i elek-
trozaczepy, zasilacze, odbiorniki stereo, tunery, urządzenia 
nagrywające stereo, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące 
dla mini dysków, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące 
z pamięcią cyfrową, urządzenia wyrównawcze, słuchawki 
na uszy, systemy teatru domowego włączające wzmac-
niacze i systemy głośnomówiące lub systemy ze słuchaw-
kami na uszy, cyfrowe tunery telewizyjne, urządzenia LCD, 
urządzenia konwertujące sygnał na obraz, urządzenia video 
do nagrywania i odtwarzania, odtwarzacze i urządzenia 
nagrywające taśm video, odtwarzacze dysków video, ka-
mery video, cyfrowe kamery obrazu statycznego i obrazu 
filmowego, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące DVD, 
odtwarzacze i urządzenia rejestrujące HDD, odtwarzacze 
i urządzenia rejestrujące HD DVD, odtwarzacze i urządzenia 
rejestrujące do dysków w technologii Blue-ray, komputery, 
sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia i instalacje 
do monitorowania, kontroli dostępu, telewizji przemysło-
wej, antywłamaniowe, sygnalizatory akustyczne, elektrycz-
ne dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne instalacje przeciw-
włamaniowe, kable koncentryczne i elektryczne, kamery 
wideo, łączniki elektryczne, optyczne włókna przewodzące 
promienie świetlne, światłowody, przekaźniki elektryczne, 
urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, 
urządzenia telewizyjne, komputery, komputerowe urządze-
nia peryferyjne, urządzenia i instalacje do monitorowania, 
kamery do monitoringu, rejestratory wideo do monitorin-
gu, elektryczne i elektroniczne zabezpieczenia i wyposaże-
nia antywłamaniowe i antynapadowe, zestawy automatyki 
do wyposażenia zabezpieczającego, urządzenia sygnaliza-
cyjne, rejestratory przemysłowe, urządzenia do archiwizacji 
obrazu i dźwięku i wizualizacji.

(210) 480214 (220) 2017 12 17
(731) JASKÓŁA KAMIL, Bytom
(540) BERANI
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, prepa-
raty do mycia i do pielęgnacji włosów, szampony, balsamy 
do włosów i twarzy, preparaty kosmetyczne do twarzy, 
kremy do twarzy, emulsje do twarzy, środki perfumeryjne 
i zapachowe, preparaty do depilacji i do golenia, kosmety-
ki dla kobiet i mężczyzn. kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do zmiany wyglądu, kosmetyki do opalania.

(210) 480215 (220) 2017 12 17
(731) JASKÓŁA KAMIL, Bytom
(540) Chili Lab
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, prepa-
raty do mycia i do pielęgnacji włosów, szampony, balsamy 
do włosów i twarzy, preparaty kosmetyczne do twarzy, 
kremy do twarzy, emulsje do twarzy, środki perfumeryjne 
i zapachowe, preparaty do depilacji i do golenia, kosmety-
ki dla kobiet i mężczyzn. kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do zmiany wyglądu, kosmetyki do opalania.

(210) 480218 (220) 2017 12 17
(731) AGENCJA OCHRONY BIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernin
(540) BIG OCHRONA

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia samoobrony, szkolenia strzeleckie, 
szkolenia pozaszkolne, szkolenia dla dzieci, szkolenia dla do-
rosłych, przygotowanie zawodowe związane z samoobro-
ną, 45 ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu, usłu-
gi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia.

(210) 480219 (220) 2017 12 18
(731) EURO COM PROJECT NOWIŃSKI, ZAMROCZYŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA, Mogilno
(540) FreeLight

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie solarne, oświetlenie ogrodowe, 
oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie elektryczne, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 37 instalacja 
systemów oświetleniowych, instalacja ogniw i modułów fo-
towoltaicznych, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, 
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych.
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(210) 480222 (220) 2017 12 18
(731) PMTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PMTH Precious Metals Trading Hub

(531) 26.05.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 złoto, złoto i jego stopy, złoto, nieobrobione 
lub półobrobione, złoto, nieprzetworzone lub kute, srebro, 
nieprzetworzone lub kute, srebro w stanie surowym, srebro 
i jego stopy, platyna i jej stopy, platyna [metal], platyna, sre-
bro, pallad i jego stopy, pallad, stopy palladu, nici z metali szla-
chetnych, nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra 
(biżuteria), nici ze złota [biżuteria], metale szlachetne, metale 
szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, nici [dru-
ciki] z metali szlachetnych, przetworzone lub półprzetwo-
rzone metale szlachetne, półwyroby z metali szlachetnych 
do wykorzystania przy produkcji biżuterii, półprzetworzone 
metale szlachetne, rod, rod i jego stopy, ruten, ruten i jego 
stopy, srebrne nici [biżuteria], srebrne sztabki, stopy metali 
szlachetnych, stopy metali szlachetnych [inne niż do użytku 
w stomatologii], stopy platyny, stopy srebra w stanie suro-
wym, stopy złota, sztabki metali szlachetnych, sztabki sto-
pu złota, sztabki złota, sztaby platyny, sztaby srebra, sztaby 
ze stopu platyny, sztaby ze stopu srebra, złote nici [biżuteria], 
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, pozy-
skiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, admi-
nistrowanie sprzedażą, 37 eksploatacja górnicza w zakresie 
diamentów, kamieni szlachetnych lub metali szlachetnych.

(210) 480232 (220) 2017 12 18
(731) POWIAT OPOLSKI, Opole
(540) Pomologia Prószków

(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały i wydawnictwa naukowe oraz 
do nauczania, materiały szkoleniowe, dydaktyczne, książki, 
podręczniki, skrypty, broszury, periodyki, informatory, pro-
spekty, foldery, druki, w tym firmowe i reklamowe, 41 edu-
kacja zawodowa, edukacja dorosłych, edukacja sportowa, 
szkolenia edukacyjne, pokazy edukacyjne, organizacja eg-
zaminów, usługi szkół, doradztwo zawodowe, organizacja 
konkursów edukacyjnych, wyznaczanie standardów eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, prowa-
dzenie konferencji edukacyjnych, rozpowszechnianie mate-
riałów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez 
edukacyjnych, doradztwo specjalistyczne w zakresie eduka-
cji, usługi edukacyjne i instruktażowe, publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, warsztaty w celach 
edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie 
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, usługi konsultacyjne związane z edukacją 
inżynieryjną, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, za-

pewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie 
szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia nauczy-
cieli, usługi szkół z internatem, organizowanie imprez spor-
towych, przeprowadzanie imprez sportowych, prowadzenie 
imprez rozrywkowych.

(210) 480235 (220) 2017 12 18
(731) AP SZCZEPANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) AP SZCZEPANIAK

(531) 26.01.06, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, doradztwo budowlane, projek-
towanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 480237 (220) 2017 12 18
(731) GAZDA MAGDALENA, GAZDA PIOTR ALUPLASTI 

SPÓŁKA CYWILNA, Kozienice
(540) ALUPLASTI

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 moskitiery metalowe, rolety metalowe, rolety 
zewnętrzne metalowe, rolety zaciemniające [zewnętrzne] 
z metalu, 20 rolety wewnętrzne, rolety okienne, rolety mate-
riałowe wewnętrzne, rolety do okien, rolety okienne tekstyl-
ne wewnętrzne, rolety wykonane z drewna [wewnętrzne], 
24 moskitiery.

(210) 480243 (220) 2017 12 18
(731) KOSSAKOWSKA-PIWOWAR MARTA, Brwinów
(540) QUALITY FACTOR
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji rekla-
mowych, marketing internetowy, doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, 
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, usłu-
gi w zakresie strategii rozwoju marki, reklama, w szczegól-
ności reklama w wyszukiwarkach internetowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, 42 projektowanie graficzne, projektowa-
nie materiałów drukowanych, projektowanie stron interne-
towych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, 
usługi testowania obciążenia stron internetowych.

(210) 480244 (220) 2017 12 18
(731) POWIAT OPOLSKI, Opole
(540) Pomologia Prószków
(510), (511) 16 materiały i wydawnictwa naukowe oraz 
do nauczania, materiały szkoleniowe, dydaktyczne,książki, 
podręczniki, skrypty, broszury, periodyki, informatory, pro-
spekty, foldery, druki, w tym firmowe i reklamowe, 41 edu-
kacja zawodowa, edukacja dorosłych, edukacja sportowa, 
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szkolenia edukacyjne, pokazy edukacyjne, organizacja eg-
zaminów, usługi szkół, doradztwo zawodowe organizacja 
konkursów edukacyjnych, wyznaczanie standardów eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, prowa-
dzenie konferencji edukacyjnych, rozpowszechnianie mate-
riałów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez 
edukacyjnych, doradztwo specjalistyczne w zakresie eduka-
cji, usługi edukacyjne i instruktażowe, publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, warsztaty w celach 
edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie 
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, usługi konsultacyjne związane z edukacją 
inżynieryjną, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, za-
pewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie 
szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia nauczy-
cieli, usługi szkół z internatem, organizowanie imprez spor-
towych, przeprowadzanie imprez sportowych, prowadzenie 
imprez rozrywkowych.

(210) 480246 (220) 2017 12 18
(731) STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI SPORTÓW 

KONNYCH-EQUI SPORT, Warka
(540) Mazovia Equi Cup
(510), (511) 41 organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, kultura fizyczna, organizowanie zawodów 
sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie zjazdów.

(210) 480249 (220) 2017 12 18
(731) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(540) Bi BA NATURAL SPRING WATER

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, gazowane i niegazowane.

(210) 480252 (220) 2017 12 18
(731) XEXPERT.PL BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) x EXPERT.PL

(531) 26.05.01, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania ryn-
kowe, badania w zakresie biznesu, biura pośrednictwa pracy, 

doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowa-
nie stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie porów-
nywania cen, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, 36 administracja w zakresie 
ubezpieczeń, administracja w zakresie przyjmowania depo-
zytów, administrowanie akcjami, administrowanie domami 
czynszowymi, administrowanie działalnością ubezpiecze-
niową, administrowanie finansami, administrowanie finanso-
we w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia 
dentystycznego, administrowanie finansowe planami eme-
rytalnymi pracowników, administrowanie funduszami i in-
westycjami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, 
administrowanie funduszami powierniczymi, administrowa-
nie i wystawianie polis ubezpieczeniowych w zakresie opieki 
dentystycznej, administrowanie inwestycjami, administro-
wanie inwestycjami funduszy, administrowanie kredytami 
hipotecznymi, administrowanie nieruchomościami, admini-
strowanie planami emerytalnymi, administrowanie planami 
ubezpieczeniowymi, administrowanie programami wyna-
grodzeń dla pacjentów, administrowanie przedpłaconymi 
planami opieki zdrowotnej, administrowanie rachunkami 
oszczędnościowymi, administrowanie roszczeniami ubez-
pieczeniowymi, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, administrowanie systemami 
ubezpieczenia grupowego.

(210) 480254 (220) 2017 12 18
(731) MONTANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łętownia
(540) Piambo
(510), (511) 20 bezpieczne łóżeczka dziecięce, blokady 
do okien z tworzywa sztucznego, blokady i zabezpieczenia 
z tworzyw sztucznych do mebli, drzwi, bramki zabezpiecza-
jące dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla 
niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], barierki za-
bezpieczające na łóżka dla dzieci, chodziki dla dzieci, dopa-
sowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, elementy 
naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, huśtaw-
ki montowane na ganku, krawędzie z tworzyw sztucznych 
do schodów, krzesełka dla niemowląt, krzesełka do wanny, 
krzesła nadmuchiwane, leżaczki dziecięce typu bujaki, listwy 
z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli i scho-
dów, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżecz-
ka dziecięce, łóżka składane dla dzieci, łóżka turystyczne dla 
dzieci, maty dla dzieci do spania, maty do kojców dziecięcych, 
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maty do przewijania niemowląt, meble dla dzieci, meble dla 
niemowląt, meble do pokojów dziecięcych, meble do prze-
wijania niemowląt, meble nadmuchiwane, miski z tworzyw 
sztucznych, nakładki na materace, nakładki siedzeniowe jako 
część mebli, naroża ochronne [nakładki] z tworzyw sztucz-
nych, niemetalowe narożniki ochronne nakładane do mebli, 
naroża zaczepowe niemetalowe do pojemników, nieelek-
tryczne urządzenia do regulacji drzwi z materiałów niemetalo-
wych, niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, niemetalowe 
klamry do kabli, niemetalowe urządzenie unieruchamiające 
[część zamka], niemetalowe zamknięcia do pojemników za-
bezpieczające je przed dziećmi, niemetalowe zamknięcia do bu-
telek zabezpieczające je przed dziećmi, ochraniacze na szcze-
belki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, ochraniacze, 
niemetalowe, na nogi krzeseł, ograniczniki drzwi, blokady 
do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki do okien, 
niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki, blokady do szafek, 
niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki otwarcia drzwi, 
niemetalowe, osłony przeciwuderzeniowe do mebli, pływa-
jące nadmuchiwane materace, pływające nadmuchiwane 
siedzenia, podkładki z tworzyw sztucznych, podstawki dla 
dzieci do samochodów, poduszki ciążowe, poduszki do kar-
mienia niemowląt, poduszki do podpierania do użytku w sa-
mochodowych, fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, podusz-
ki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, poduszki 
utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, opaski utrzymu-
jące pozycję głowy dla niemowląt i dzieci, poduszki zapobie-
gające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki do pakowania 
niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], 
pościel do łóżek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], 
przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci do wanien, przewi-
jaki, przewijaki dla niemowląt, przyssawki z tworzyw sztucz-
nych, pudełka na zabawki, ramy do łóżek zabezpieczające 
dzieci przed upadkiem, regulowane foteliki nosidełka, rolety 
materiałowe wewnętrzne chroniące dzieci przed słońcem, 
rozkładane bramki zabezpieczające do otworów drzwiowych, 
rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, siedzenia 
dla dzieci, siedzenia przystosowane do niemowląt, siedziska 
samochodowe dla dzieci, stoliki do przewijania niemowląt, 
torby - nosidełka niemowlęce, mocowania, uchwyty przy-
ssawkowe, niemetalowe i nieelektryczne urządzenia zamy-
kająco - zabezpieczające, zamki zabezpieczająco - ryglujące 
(bezpieczeństwa) [niemetalowe, nieelektryczne], zabezpie-
czenia do gniazdek elektrycznych z tworzyw sztucznych, nie-
metalowe zamknięcia do butelek zabezpieczające  je przed 
dziećmi, zatrzaski do drzwiczek szafek, niemetalowe, zatrzaski 
do mebli, niemetalowe, zatrzaski niemetalowe.

(210) 480257 (220) 2017 12 18
(731) KISIEL LUCJA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA 

LUKS, Ryki
(540) Luks 1984

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece woskowe, 
znicze, knoty do lamp, świec i zniczy, parafina, masy i gra-
nulaty parafinowe, światełka nocne, tłuszcze do oświetla-

nia, 11 lampiony, lampy olejowe, znicze elektryczne, świece 
elektryczne, 20 pojemniki niemetalowe do zniczy, pojemniki 
szklane i tworzywowe do zniczy, pojemniki gipsowe do zni-
czy, pojemniki metalowe do świec, pojemniki metalowe 
do zniczy.

(210) 480265 (220) 2017 12 18
(731) CHOINACKI KRZYSZTOF FISKAS, Lublin
(540) FISKAS
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży i doradztwa 
w zakresie fiskalnych urządzeń rejestrujących, komputerów, 
sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowe-
go i elektronicznych urządzeń wyposażenia sklepów i biur, 
37 usługi instalowania i serwisowania fiskalnych urządzeń 
rejestrujących, komputerów, sprzętu komputerowego, opro-
gramowania komputerowego i elektronicznych urządzeń 
wyposażenia sklepów i biur.

(210) 480266 (220) 2017 12 18
(731) RADIO WEEKEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice
(540) WEEKEND FM
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, w tym reklama i promocja w radiu, telewizji, prasie oraz In-
ternecie, reklama radiowa przez Internet, usługi reklamowej 
agencji radiowej, produkcja i dystrybucja reklam radiowych, 
telewizyjnych, graficznych, w tym na portalach interneto-
wych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w In-
ternecie, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, w tym 
w mediach elektronicznych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, pośrednictwo w zakresie 
reklamy radiowej, telewizyjnej, sieci kablowych oraz interne-
towej, w tym na portalach internetowych, tworzenie i dys-
trybucja tekstów oraz reportaży reklamowych i sponsorin-
gowych, badanie rynku i opinii publicznej, zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji osób trzecich, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu, promocji i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, ogłoszenia drobne, opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych na rzecz innych, or-
ganizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych oraz marketingowych imprez 
i wydarzeń na rzecz osób trzecich, pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
reklamowych i marketingowych, promowanie koncertów 
muzycznych, przygotowywanie i rozpowszechnianie kam-
panii reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów re-
klamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, zarządzanie zbiorami informacyj-
nymi, zdobywanie i przetwarzanie informacji, subskrypcja 
programów radiowych, informacja handlowa i biznesowa, 
38 emisja radiowa, emisja programów radiowych i telewi-
zyjnych, w tym za pośrednictwem sieci kablowych lub bez-
przewodowych, transmisja oraz retransmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, emisja treści wideo, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych, nadawanie cyfrowych treści 
audio, nadawanie i transmisja dźwięków i informacji, w tym 
programów radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci 
przewodowe i bezprzewodowe, w tym online i offline, przez 
Internet, nadawanie muzyki, nadawanie programów drogą 
radiową oraz przez satelitę, nadawanie programu za pośred-
nictwem Internetu, obsługa sprzętu do emisji radiowej, pod-
casting, transmisja radiowa drogą kablową, transmisja audio, 
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transmisja danych audio, w tym za pośrednictwem Internetu, 
przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja radiowa infor-
macji i innych programów, usługi emisji treści audio i wideo 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi nadawania 
interaktywnej telewizji i radia, usługi portalu internetowego 
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmują-
ce przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tek-
stowych, obrazowych i dźwiękowych, rozpowszechnianie 
programów radiowych, wypożyczanie obiektów i sprzętu 
do emisji radiowej i telewizyjnej, usługi agencji informa-
cyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, 
poczta elektroniczna, przekazywanie informacji i danych 
za pośrednictwem usług online i Internetu, przekazywanie 
informacji za pomocą komputera, emisja i transmisja wiado-
mości, agencja informacyjna, agencja prasowa, 41 produkcja 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów 
muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, 
świadczenie usług w zakresie studiów nagrań, usługi agen-
cji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, 
usługi w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, usłu-
gi pisania tekstów, w tym na potrzeby reklamowe, usługi 
prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi programów 
informacyjnych dla radia i telewizji, usługi publikowania cy-
frowych materiałów audio, wideo i rozrywki multimedialnej, 
usługi reporterskie, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, 
dostarczanie rozrywki drogą radiową, dostarczanie rozrywki 
w postaci nagranej muzyki, dyskoteki, organizowanie i prze-
prowadzanie imprez i wydarzeń kulturalnych oraz rozrywko-
wych, organizacja koncertów muzycznych, widowisk, spek-
takli, koncertów w tym na żywo i za pośrednictwem radia, 
organizacja i przeprowadzanie konkursów, w tym edukacyj-
nych i rozrywkowych, w tym na żywo i za pośrednictwem 
radia, telewizji i Internetu, organizowanie radiowych progra-
mów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja i organizacja 
widowisk, produkcja nagrań audio, wideo, multimedialna, 
organizowanie imprez sportowych, usługi fotograficzne, 
w tym fotorelacje, przygotowywanie serwisów informacyj-
nych do emisji, radiowe, telewizyjne oraz Internetowe usłu-
gi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka, 
rozrywka radiowa, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka 
z udziałem muzyki, świadczenie usług w zakresie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej, udostępnianie informacji z zakresu 
rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
w tym Internet, usługi prezenterów muzyki, radiowych, te-
lewizyjnych, usługi radia internetowego, usługi rozrywki 
dźwiękowej, usługi rozrywkowe świadczone za pośrednic-
twem radia, wypożyczanie nagrań, wypożyczanie sprzętu 
audio, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku.

(210) 480267 (220) 2017 12 18
(731) EKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) greenline

(531) 01.15.15, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 oleje przekładniowe, preparaty chłodnicze, 
rozpuszczalniki, środki chemiczne dla  przemysłu rolnictwa, 
środki chłodząc e do silników pojazdów, 2 rozcieńczalniki 
farb, rozcieńczalniki lakierów, farby, preparaty szczególne-

go przeznaczenia, 4 oleje silnikowe, oleje do smarowania, 
oleje ułatwiające wyjmowanie z formy, smary, 35 promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama zewnętrzna, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i  sprzedawców towarów i usług, administro-
wanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące farb, olejów, rozcieńczalników zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej  w związku 
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży 
hurtowej  w związku z chemikaliami do stosowania w ogrod-
nictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikalia-
mi  do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami  do stosowania w ogrodnictwie, 
usługi handlu elektronicznego mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem  sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja produktów do celów reklamowych.

(210) 480268 (220) 2017 12 18
(731) ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) kfa armatura

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 metalowa armatura do przewodów, przewody 
metalowe do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny ką-
pielowe, metalowe zawory do przewodów wodociągowych, 
11 bidety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe, 
krany, armatura sanitarna, armatura przepływowa, części 
instalacji sanitarnych, sedesy, umywalki, wanny łazienko-
we, wodotryski ozdobne, zawory na przewodach, zawory 
termostatyczne, brodziki łazienkowe, zbiorniki do spłuczek 
ustępowych, 20 armatura w postaci zaworów, zasuw i klap 
(za wyjątkiem armatury sanitarnej), nie z metalu, do montażu 
w rurociągach, 35 oferowanie do sprzedaży w hurtowniach 
i sklepach wszelkich towarów do instalacji wodnych, sanitar-
nych i kanalizacyjnych.

(210) 480270 (220) 2017 12 18
(731) EKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) agroline

(531) 01.15.15, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.04

(510), (511) 1 oleje przekładniowe, preparaty chłodnicze, 
rozpuszczalniki, środki chemiczne dla  przemysłu rolnictwa, 
środki chłodzące do silników pojazdów, 2 rozcieńczalniki 
farb, rozcieńczalniki lakierów, farby, preparaty szczególne-
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go przeznaczenia, 4 oleje silnikowe, oleje do smarowania, 
oleje ułatwiające wyjmowanie z formy, smary, 35 promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama zewnętrzna, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i  sprzedawców towarów i usług, administro-
wanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące farb, olejów, rozcieńczalników zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej  w związku 
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży 
hurtowej  w związku z chemikaliami do stosowania w ogrod-
nictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikalia-
mi  do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami  do stosowania w ogrodnictwie, 
usługi handlu elektronicznego mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem  sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja produktów do celów reklamowych.

(210) 480271 (220) 2017 12 18
(731) DIAMOND SPORT & PROMOTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kiekrz
(540) Palma Pierwszeństwa Polska
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, organizacja konkursów, organizowanie konkursów 
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w celach kul-
turalnych, organizowanie i prowadzenie konkursów eduka-
cyjnych i rozrywkowych.

(210) 480315 (220) 2017 12 19
(731) GWW LADZIŃSKI, CMOCH I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) jpk insight
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt 
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo podat-
kowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt rachun-
kowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi 
biegłych rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
informacja o powyższych usługach.

(210) 480338 (220) 2017 12 07
(731) GOJ    MARCIN PIOTR, Rzeszów
(540) PianoLand Pan Pianinko

(531) 22.01.10, 27.05.01
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, 41 edukacja, zajęcia 
zorganizowane dla dzieci, usługi przedszkolne, edukacja za-
wodowa dla młodych ludzi, usługi dla szkół, obozy letnie.

(210) 480345 (220) 2017 12 19
(731) SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mobi Parking

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne dotyczą-
ce spraw finansowych, aplikacje mobilne dotyczące obsługi 
transakcji finansowych, aplikacje mobilne dotyczące usług 
płatniczych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
do pobrania na smartfony, programy komputerowe, opro-
gramowanie komputerowe [programy], programy kompu-
terowe do pobrania, programy komputerowe dotyczące 
spraw finansowych, oprogramowanie komputerowe do-
tyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie 
komputerowe dotyczące usług płatniczych, programy kom-
puterowe i aplikacje mobilne umożliwiające pośrednictwo 
w płatnościach, aplikacje do pobrania do użytku z telefona-
mi komórkowym, 16 nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
naklejki na samochody, bilety, biuletyny [materiały drukowa-
ne], drukowane karty informacyjne, drukowane materiały 
piśmienne, 36 działalność finansowa, działalność monetar-
na, izby rozrachunkowe (finansowe), usługi wymiany walut, 
usługi płatnicze, bankowość online, bankowość mobilna, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finanso-
we, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart kredytowych, transakcje finansowe, transfer elek-
troniczny środków pieniężnych, pośrednictwo w usługach 
finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu 
pieniędzy, 42 projektowanie systemów komputerowych, 
tworzenie programów komputerowych, tworzenie progra-
mów komputerowych dotyczących usług płatniczych i ob-
sługi transakcji finansowych, tworzenie aplikacji mobilnych, 
tworzenie aplikacji mobilnych dotyczących usług płatni-
czych i obsługi transakcji finansowych, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, oprogra-
mowanie jako usługa, aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, instalacje oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze w zakresie technologii 
informacyjnej, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie aplikacji mobil-
nych, konserwacja aplikacji mobilnych, aktualizacja aplikacji 
mobilnych, doradztwo w zakresie aplikacji mobilnych.

(210) 480348 (220) 2017 12 19
(731) GRABOWSKA PAULINA, MICHALEC-RUSEK 

AGNIESZKA ECOLOS SPÓŁKA CYWILNA,  
Węgrzce Wielkie
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(540) ecolos
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapa-
chowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakija-
żu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty 
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty 
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, ko-
smetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze 
i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony 
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, 
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów ko-
smetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, my-
dła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające 
odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do ce-
lów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, ko-
smetyki do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny 
do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki 
do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, prepara-
ty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczni-
czych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, 
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów ko-
smetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, 
preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów hi-
gienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty ko-
smetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające 
preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słoń-
cem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, szmin-
ki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświe-
żające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, 
przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby 
perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, prepara-
ty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, pe-
elingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do ma-
sażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
żele do stóp, preparaty do pedicure, olejki do użytku kosme-
tycznego, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suple-
menty diety do użytku dietetycznego, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, probio-
tyki (suplementy), odżywcze suplementy diety, mineralne 
suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suple-
mentów diety, produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki, 
preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze 
do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, kremy i peelingi do stóp do celów leczniczych, 
emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty 
lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje 
dla celów leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, 
preparaty do masażu do celów medycznych, olejki do masa-
żu do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do ką-
pieli, preparaty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze 
do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, balsamy dla 
celów leczniczych, plastry i materiały opatrunkowe, plastry 
samoprzylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, prepa-
raty na otarcia stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć 

i odcisków stóp, środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, żyw-
ność dla niemowląt, aromatyczne i balsamiczne preparaty 
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz-
nych, antyseptyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposa-
żone, balsamy do celów leczniczych, borowina lecznicza, 
preparaty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów lecz-
niczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, 
błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych, 
detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów 
medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzideł-
ka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, 
lotiony do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek 
kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla 
celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzyma-
tyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne 
dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, 
preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineral-
nych, szampony lecznicze, maści lecznicze do celów farma-
ceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwie-
rząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje 
lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne 
dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm 
dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczają-
ce, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, 
zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko 
w proszku dla dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzybo-
bójcze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające 
odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki 
do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele do ma-
sażu do celów medycznych, preparaty do masażu do celów 
medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, pe-
elingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu 
do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kon-
taktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, 
herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, leczni-
cze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki 
do użytku medycznego, wody mineralne do celów leczni-
czych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne, 
środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki 
przeciwbólowe, woda termalna, żele do stóp do celów 
leczniczych, talk do stóp do celów leczniczych środki koma-
robójcze, insektycydy, środki owadobójcze, środki przeciwko 
gryzoniom, fungicydy, środki przeciw molom, środki odstra-
szające mole, środki chwastobójcze oraz przeciw szkodni-
kom, środki odstraszające komary, kleszcze i inne owady, 
preparaty łagodzące objawy alergii i ukąszeń komarów, 
kleszczy i innych owadów, żele łagodzące objawy alergii 
i ukąszeń komarów, kleszczy i innych owadów, plastry samo-
przylepne odstraszające komary, kleszcze i inne owady, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednic-
twem Internetu kosmetyków, preparatów do makijażu oraz 
środków kosmetycznych do pielęgnacji skóry ciała i włosów, 
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednic-
twem Internetu suplementów diety, preparatów dietetycz-
nych, produktów farmaceutycznych, preparatów dermatolo-
gicznych oraz środków owadobójczych, pomoc w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie sprzedażą, 
analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlo-
wych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności 
gospodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, ba-
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dania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie 
informacji marketingowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie pró-
bek produktów, promocja sprzedaży, promowanie działalno-
ści gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama i usługi re-
klamowe, marketing, sponsoring promocyjny, udzielanie in-
formacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi składania 
zamówień hurtowych, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, administrowanie dotyczące marketingu, bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej.

(210) 480350 (220) 2017 12 19
(731) POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) Błękitny Węgiel

(531) 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty do oszczędzania paliwa, dodatki 
chemiczne do obróbki paliwa, preparaty chemiczne uży-
wane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, 
4 paliwa, paliwa ze źródeł biologicznych, oleje i smary mi-
neralne do celów przemysłowych, preparaty wiążące do pa-
liw stałych, dodatki niechemiczne do paliw zapobiegające 
powstawaniu osadów w komorze spalania, dodatki paliwo-
we zapobiegające osadzaniu się popiołu w urządzeniach 
do spalania paliw kopalnych, energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, 11 urządzenia grzewcze na paliwa stałe, piece 
na paliwa stałe, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, 
płynne lub gazowe, palniki do paliw stałych, ekonomizery 
paliwa, pompy ciepła do przetwarzania energii, aparatura 
grzewcza na energię słoneczną, instalacje grzewcze zasilane 
energią słoneczną, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w związku z paliwami, usługi porównywania cen ener-
gii, usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie 
energii, 36 agencje pobierające opłaty za gaz lub energię 
elektryczną, agencje pobierające opłaty z tytułu korzysta-
nia z energii elektrycznej, 37 konserwacja i naprawa kotłów 
na paliwa stałe, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, 
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa instala-
cji do zaopatrzenia w energię, konserwacja urządzeń i insta-
lacji do wytwarzania energii, konserwacja, serwis i naprawa 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 39 dostarczanie 
paliwa, dostawa paliwa, usługi dystrybucji paliw, organizo-
wanie magazynowania paliw, organizowanie transportu 
paliw, organizowanie dystrybucji paliwa, przechowywanie 
energii i paliw, dystrybucja energii, usługi doradztwa zwią-
zane z dystrybucją energii elektrycznej, usługi informacyjne 
i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 przetwarza-

nie materiałów paliwowych, rafinacja materiałów paliwo-
wych, wytwarzanie energii, 42 badania w dziedzinie ener-
gii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, projektowanie i opracowy-
wanie sieci dystrybucji energii, usługi doradztwa technolo-
gicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, 
doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania 
energii, analizy technologiczne związane z zapotrzebowa-
niem na energię i prąd osób trzecich, prowadzenie badań 
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wy-
korzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie infor-
macji związanych z badaniami i opracowaniami projektów 
technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych 
źródeł energii.

(210) 480370 (220) 2017 12 20
(731) CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czaniec
(540) Czaniecki. Tu zaczyna się smak
(510), (511) 30 batony zbożowe, chałwa, chipsy [produkty 
zbożowe], ciasto na wypieki, bułka tarta, mąka, makaron nit-
ki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makaro-
ny, muesli, wafle ryżowe, tortille, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, chrupki zbożowe, ciasta [słodkie lub słone], ciasto 
na bazie jaj, ciasto makaronowe nadziewane, gotowe pizze, 
gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe do spożycia solone 
przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciska-
nie, gotowe dania z makaronu, krakersy z preparatów zbo-
żowych, makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, 
nadziewany makaron, pizza, pizze [gotowe], placki, potrawy 
gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające 
makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, przekąski na bazie zbóż, przekąski sporzą-
dzone z produktów zbożowych, kluski, pierogi, puszkowana 
żywność zawierająca makaron, spaghetti i klopsy, spaghetti 
w sosie pomidorowym w puszce, spody z ciasta do pizzy, 
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie skła-
dające się z makaronów, chleb, cienkie naleśniki (popadoms), 
krakersy, naleśniki, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia 
oraz mieszanki do jego przygotowywania, 35 dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, infor-
macje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wy-
boru produktów i usług, informacje na temat metod sprze-
daży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów 
sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, po-
średnictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, 
pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, 
przygotowanie prezentacji do celów handlowych, telemar-
keting, skomputeryzowane zamówienia towarów, udostęp-
nianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności lub napojów, udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, usługi agencji zakupu, usługi agencji 
importowo- eksportowych, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, usługi po-
średnictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, usługi w zakresie promocji 
eksportu, usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą internetu, usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trze-
cich, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restau-
racji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
usługi zarządzania sprzedażą, badanie rynku, doradztwo, 
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konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, marketing bezpośredni, marketing 
internetowy, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, pro-
mocyjne usługi handlowe, promowanie towarów i usług 
osób trzecich, reklama i marketing, reklamowanie towarów 
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglą-
danie i porównywanie towarów tych sprzedawców, usługi 
reklamowe, promocyjne i public relations, usługi w zakresie 
marketingu produktów, usługi w zakresie promocji sprzeda-
ży, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi 
wprowadzania produktów na rynek, doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie 
prezentacji w celach handlowych, usługi w zakresie plano-
wania działalności gospodarczej, usługi zarządzania hote-
lami [dla osób trzecich], wsparcie w dziedzinie zarządzania 
biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działal-
ności, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową, zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób 
trzecich, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, bada-
nia rynkowe, informacja lub badania w zakresie działalności 
gospodarczej i marketingu, udostępnianie informacji doty-
czących handlu zagranicznego, udostępnianie informacji 
handlowych, nabywanie towarów i usług dla innych firm, 
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów 
i usług, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary przekąsko-
we, bary sałatkowe, doradztwo kulinarne, imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach re-
stauracyjnych, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], pizzerie, przygotowywanie 
posiłków, puby, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, udzie-
lanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, usługi barowe, usługi doradcze dotyczące żywno-
ści, usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi 
herbaciarni, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usłu-
gi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie przygoto-
wywania jedzenia i napojów, catering w kafeteriach szybkiej 
obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje dla turystów.

(210) 480377 (220) 2017 12 20
(731) NOVA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulnowo
(540) MULTI SYSTEM

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 stalowe pomosty obsługowe mające zasto-
sowanie w rusztowaniach stalowych stosowanych w bu-
downictwie oraz podestach obsługowych stacjonarnych 
maszyn przemysłowych, system rusztowań metalowych, 
wielofunkcyjny system rusztowań metalowych, 40 chro-
mowanie, cynowanie, cynkowanie ogniowe, frezowanie, 
galwanizacja, hartowanie metali, informacja o obróbce me-

tali, kompletowanie materiałów na zamówienie, malowanie, 
obróbka metali, powlekanie metali, recykling odpadków 
i odpadów, spawanie, szlifowanie, tłoczenie, trasowanie la-
serem, walcowanie, 42 projektowanie urządzeń i maszyn dla 
przetwórstwa surowców odpadowych w systemie recyklin-
gu oraz urządzeń przetwórczych stosowanych w przemyśle 
energetycznym i elektrociepłowniczym, opracowywanie 
projektów technicznych w zakresie stalowych pomostów 
obsługowych mających zastosowanie w budownictwie, sta-
cjonarnych maszyn przemysłowych oraz podestów i syste-
mów magazynowych.

(210) 480388 (220) 2017 12 20
(731) DEHA MAGAZACILIK EV TEKSTILI URUNLERI SANAYI 

VE TICARET ANONIM SIRKETI, Stambuł, TR
(540) MADAMECOCO
(510), (511) 20 meble wykonane z wszelkich materiałów, ma-
terace, poduszki, materace i poduszki dmuchane, nie do ce-
lów medycznych, łózka wodne, lustra, ule, sztuczne plastry 
miodu i sekcje z drewna do plastrów miodu, bujaki dziecięce, 
kojce dziecięce, kołyski, chodziki dla dzieci, tablice ogłosze-
niowe, ramki na zdjęcia i obrazy, tabliczki identyfikacyjne, 
plakietki identyfikacyjne, tabliczki znamionowe, przywieszki 
identyfikacyjne wykonane z drewna lub materiałów synte-
tycznych, pojemniki do pakowania z drewna lub z tworzyw 
sztucznych, beczułki do transportu lub przechowywania, 
beczułki, beczki do przechowywania, zbiorniki, pudełka, po-
jemniki do przechowywania, kontenery do transportu, skrzy-
nie, palety załadowcze i zamknięcia do wszystkich wyżej wy-
mienionych towarów z drewna lub z tworzyw sztucznych, 
małe drobne przedmioty z drewna lub z materiałów synte-
tycznych zawarte w klasie 20, osprzęt do mebli z drewna lub 
z materiałów syntetycznych, mechanizmy do otwierania i za-
mykania z drewna lub z materiałów syntetycznych, ozdoby 
i artykuły dekoracyjne z drewna, korka, trzciny, sitowia, wi-
kliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, 
macicy perłowej, pianki morskiej, wosku pszczelego, tworzy-
wa sztucznego lub gipsu, mianowicie figurki, ścienne ozdo-
by świąteczne, rzeźby, trofea, koszyki, koszyki wędkarskie, le-
gowiska, skrzynki lęgowe i posłania dla zwierząt domowych, 
drabiny przenośne i ruchome schody z drewna lub materia-
łów syntetycznych, zasłony bambusowe, rolety wewnętrzne, 
żaluzje wewnętrzne listwowe, rolety do środków transportu, 
zasłony dekoracyjne z koralików, haki do zasłon, kółka do za-
słon, sznury do podwiązywania zasłon, karnisze do zasłon, 
niemetalowe kliny pod koła, 35 usługi w zakresie: reklamy, 
marketingu i public relations, organizowanie wystaw i tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, projektowanie 
reklam, udostępnianie rynku online dla kupujących i sprze-
dających towary i usługi, usługi w zakresie czynności biuro-
wych, usługi sekretarskie, usługi prenumeraty gazet dla osób 
trzecich, statystyczne zestawienia, wynajem maszyn biuro-
wych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych 
abonentów, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
administracyjne i konsultacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, audyt działalności gospodarczej, doradztwo biz-
nesowe, rekrutacja personelu, znajdowanie zatrudnienia dla 
personelu, biura pośrednictwa pracy, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi w zakresie pracowników tymcza-
sowych, usługi aukcyjne, grupowanie na rzecz osób trzecich 
różnorodnych towarów, mianowicie widelców, łyżek, noży, 
obcinaczy nieelektrycznych, krajarek, obieraczek kuchen-
nych, w tym wykonanych z metali szlachetnych, białej broni 
i broni (ostrzy), osobistych narzędzi i aparatów do pielęgna-
cji urody, narzędzi i aparatów do golenia, depilacji, manicure 
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i pedicure, elektrycznych ręcznych przyborów do prostowa-
nia i kręcenia włosów, nożyczek, nieelektrycznych ręcznych 
narzędzi do naprawy maszyn, aparatów i pojazdów oraz 
do używania w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, żelazek elektrycznych i nieelektrycznych, żela-
zek parowych, uchwytów do narzędzi ręcznych, mebli wy-
konanych z wszelkich materiałów, materacy, poduszek, ma-
teracy i poduszek dmuchanych nie do celów medycznych, 
łóżek wodnych, luster, uli, sztucznych plastrów miodu i sekcji 
z drewna do plastrów miodu, bujaków dziecięcych, kojców 
dziecięcych, kołysek, chodzików dla dzieci, tablic ogłoszenio-
wych, ramek na zdjęcia i obrazy, tabliczek identyfikacyjnych, 
plakietek identyfikacyjnych, tabliczek znamionowych, przy-
wieszek identyfikacyjnych wykonanych z drewna lub mate-
riałów syntetycznych, pojemników do pakowania z drewna 
lub z tworzyw sztucznych, beczułek do transportu lub prze-
chowywania, beczułek, beczek do przechowywania, zbior-
ników, pudełek, pojemników do przechowywania, kontene-
rów do transportu, skrzyń, palet załadowczych i zamknięć 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów z drewna 
lub z tworzyw sztucznych, małych drobnych przedmiotów 
z drewna lub z materiałów syntetycznych, osprzętu do me-
bli z drewna lub z materiałów syntetycznych, mechanizmów 
do otwierania i zamykania z drewna lub z materiałów synte-
tycznych, ozdób i artykułów dekoracyjnych z drewna, korka, 
trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, 
muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej, wosku 
pszczelego, tworzywa sztucznego lub gipsu, mianowicie 
figurek, ściennych ozdób świątecznych, rzeźb, trofeów, ko-
szyków, koszyków wędkarskich, legowisk, skrzynek lęgo-
wych i posłań dla zwierząt domowych, drabin przenośnych 
i ruchomych schodów z drewna lub materiałów syntetycz-
nych, zasłon bambusowych, rolet wewnętrznych, żaluzji we-
wnętrznych listwowych, rolet do środków transportu, zasłon 
dekoracyjnych z koralików, haków do zasłon, kółek do za-
słon, sznurów do podwiązywania zasłon, karniszy do zasłon, 
niemetalowych klinów pod koła, ręcznych nieelektrycz-
nych przyborów i urządzeń czyszczących, pędzli innych niż 
pędzle malarskie, wiórków stalowych do czyszczenia, gąbek 
do czyszczenia, wełny stalowej do czyszczenia, ściereczek 
tekstylnych do czyszczenia, rękawiczek do stosowania przy 
zmywaniu naczyń, nieelektrycznych maszyn do polerowa-
nia do stosowania w gospodarstwie domowych, mioteł, 
mopów, szczoteczek do czyszczenia zębów, elektrycznych 
szczoteczek do czyszczenia zębów, nici dentystycznej, pędzli 
do golenia, szczotek do włosów, grzebieni, nieelektrycznych 
przyborów dla gospodarstwa domowego i do celów ku-
chennych innych niż widelce, noże, łyżki, serwisów (zastawa 
stołowa), garnków i rondli, otwieraczy do butelek, wazonów, 
słomek do napojów, nieelektrycznych przyborów kuchen-
nych, desek do prasowania i pokrowców do nich, suszarek 
do bielizny, wieszaków do suszenia odzieży, klatek dla zwie-
rząt domowych, akwariów, wiwariów i terrariów dla zwierząt 
i do uprawy roślin, ozdób i artykułów dekoracyjnych ze szkła, 
porcelany, fajansu i gliny, mianowicie statuetek, figurek, 
wazonów i trofeów, pułapek na myszy, pułapek na insekty, 
elektrycznych urządzeń do wabienia i zabijania much i in-
sektów, lepów na muchy, pacek na muchy, rozpylaczy zapa-
chowych, sprayów do perfum, rozpylaczy do perfum, elek-
trycznych lub nieelektrycznych urządzeń do demakijażu, 
puszek do pudru, kosmetyczek na przybory toaletowe, dysz 
do spryskiwaczy, sitek na konewki, nieprzetworzonego i pół-
przetworzonego szkła z wyłączeniem szkła budowlanego, 
mozaiki szklanej i szkła sproszkowanego do dekoracji z wyłą-
czeniem stosowanych w budownictwie, waty szklanej innej 
niż do izolacji lub do celów tekstylnych, tkanych i nietkanych 
materiałów tekstylnych, wyrobów tekstylnych dla gospo-

darstwa domowego, zasłon, nakryć łóżek, prześcieradeł tek-
stylnych, powłoczek na poduszki, koców, kołder, ręczników, 
flag, proporców, etykiet z materiałów tekstylnych, kocyków 
do owijania dzieci, śpiworów, dywanów, pledów, mat, dywa-
ników modlitewnych, linoleum, sztucznej murawy, linoleum 
na pokrycia podłóg, mat gimnastycznych, tapet ściennych, 
ściennych materiałów dekoracyjnych nietekstylnych, w celu 
umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia tych towa-
rów oraz ich zakupu, powyższe usługi mogą być świadczone 
przez sklepy detaliczne, sklepy typu outlet, za pośrednic-
twem mediów lub w formie sprzedaży katalogowej.

(210) 480400 (220) 2017 12 21
(731) MANDALLIN NAHAJOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) DOUBLEU
(510), (511) 18 torby, torebki, damskie torebki i torby, torby 
dla mężczyzn, kopertówki, torebki i torby do ręki, torebki 
i torby na ramię, torebki i torby na biodra, torebki-kuferki, 
torby na pas i na biodra [nerki], szkockie torebki futrzane 
lub skórzane [sporran], torby na kółkach, torby i torebki 
podróżne, podręczne torby podróżne, walizki, walizeczki, 
walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na kół-
kach, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki z silnikiem 
przeznaczone do jeżdżenia, walizy, zestawy podróżne, ku-
fry, torby sportowe, torby gimnastyczne, torby turystyczne, 
torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby szkolne, torni-
stry szkolne, randsels (japońskie tornistry szkolne), torby 
na książki, torby na nuty, teki, dyplomatki, aktówki, teczki, 
teczki ze skóry, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, 
teczki na nuty, teczki na prace plastyczne [futerały], składa-
ne teczki, torby do pracy, torby na odzież, torby na garnitu-
ry, koszule i sukienki, torby na buty, saszetki męskie, plecaki, 
plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki dla alpini-
stów, plecaki dla wędrowników, plecaki wycieczkowe, ple-
caki na kółkach, plecaki uczniowskie, sakwy, saszetki bio-
drowe, saszetki męskie, torby kurierskie, torby myśliwskie, 
torby na akcesoria do przewijania, torby na pieluchy, torby 
na narzędzia (puste), torby na parasole, torby pamiątkowe, 
torby plażowe, torby płócienne, torby uniwersalne, torebki-
-paski, torby na zakupy, wiklinowe kufry kori, worki, sakiew-
ki, worki podróżne, worki ze sznurkiem, myśliwskie worki 
[akcesoria do polowań], uchwyty do toreb, bigle do tore-
bek, zawieszki, etykiety bagażowe, oprawki na etykietki 
do bagażu, przywieszki do bagażu, znaczniki do toreb, me-
talowe okucia do torebek i toreb, rączki walizek, nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka dla dzieci, 
stelaże na plecy do noszenia dzieci, nosidełka dla zwierząt 
[torby], paski skórzane [inne niż odzież], paski z imitacji skó-
ry, paski do portmonetek, paski do torebek na ramię, paski 
naramienne, pasy skórzane, pasy do bagażu, pasy na ramię, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, portfele 
skórzane, portfele z metali szlachetnych, portfele nie z me-
tali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele 
na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wi-
zytowe, portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele 
wraz z etui na karty, portmonetki, portmonetki skórzane, 
portmonetki z metali szlachetnych, portmonetki nie z me-
tali szlachetnych, portmonetki z siatki oczkowej, portmo-
netki do noszenia na nadgarstku, portmonetki i portfele 
wielofunkcyjne, sakwy, bigle do portmonetek, etui i fute-
rały, etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, 
etui na banknoty, etui na bilety, etui na karty kredytowe, 
etui na klucze, etui na krawaty, etui na prawo jazdy, etui 
na wizytówki, etui podróżne na biżuterię, futerały na przy-
bory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, futerały 
przenośne na dokumenty, organizery podróżne przysto-
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sowane do bagażu, kosmetyczki (bez wyposażenia), ku-
ferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki 
na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, 
kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposa-
żenia, sakiewki do przechowywania przyborów do makija-
żu, kluczy i innych rzeczy osobistych, pudełka ze skóry lub 
ze skóry wtórnej, pudełka z fibry, pudełka z kosmetykami 
do makijażu, pudła na kapelusze, parasole i parasolki, kół-
ka do parasoli, laski, laski do parasoli, laski do podpierania 
się, laski i parasole w jednym, laski, kijki marszowe i trek-
kingowe, rączki do parasoli, stelaże do parasoli, uchwyty 
lasek, metalowe części parasoli, pojemniki na klucze ze skó-
ry i skóry wyprawionej, pojemniki na monety, pojemniki 
na wizytówki, pokrowce podróżne na ubrania, pokrowce 
do garniturów, podróżne pokrowce na krawaty, pokrowce 
na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce na parasole, po-
krowce na parasolki, pokrowce [worki] na sprzęt, pokrowce 
skórzane na sprężyny, skóra i imitacja skóry, skóry zwierzę-
ce, wyprawione skóry, obrobione lub półobrobione skóry, 
materiał skórzany, krupony [części skór], ćwieki ze skóry, 
nici ze skóry, moleskin [imitacja skóry], wyroby rymarskie, 
skórzane smycze, smycze dla zwierząt, opaski skórzane, rze-
mienie, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, okła-
dziny do mebli ze skóry, koperty ze skóry do pakowania, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, 
wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią: toreb, torebek, waliz, 
plecaków, worków, portfeli, portmonetek, etui i innych ar-
tykułów do przenoszenia, akcesoriów damskich i męskich, 
pokrowców, skóry, imitacji skóry oraz wyrobów ze skóry 
i imitacji skóry, nosidełek dla dzieci i niemowląt, parasoli, 
parasolek, lasek, tekstyliów, artykułów wyposażenia wnętrz, 
dzieł sztuki, rzeźb, wyrobów artystycznych i dekoracyjnych, 
ceramiki, produktów oświetleniowych, w tym lamp, zega-
rów, administrowanie, organizacja, zarządzanie i nadzoro-
wanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, 
administrowanie, organizacja, zarządzanie i nadzorowanie 
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi importowo-ekspor-
towe, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym dotyczące franchisingu, 
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi w zakresie ad-
ministrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
gromadzenie informacji handlowych i związanych z rekla-
mą, informacja handlowa i marketingowa, informacje, do-
radztwo i porady handlowe dla konsumentów w zakresie 
wyboru produktów, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja, 
marketing, reklama, reklama internetowa, przygotowanie, 
organizacja i prowadzenie imprez, konkursów, targów, wy-
staw, pokazów w celach handlowych, biznesowych, rekla-
mowych, promocyjnych i marketingowych, organizowanie 
i prowadzenie aukcji, organizowanie, obsługiwanie, admini-
strowanie, zarządzanie i nadzorowanie programami moty-
wacyjnymi i programami lojalnościowymi, organizowanie 
losowania nagród w celach promocyjnych, reklamowych, 
przygotowywanie, umieszczanie, rozpowszechnianie ma-
teriałów, ogłoszeń i tekstów reklamowych, udostępnianie 
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, biznesowych, 
handlowych, usługi w zakresie porównywania cen, doradz-
two reklamowe i marketingowe, dystrybucja materiałów 
reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamo-

wych, oferowanie próbek produktów, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych i informacji w komputerowych bazach 
danych.

(210) 480432 (220) 2017 12 21
(731) IWANIEC MICHAŁ, Warszawa
(540) KARPISZON

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.04.02, 26.04.10, 
26.04.22, 29.01.15

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, in-
ternetowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośred-
nią towarów z branży wędkarstwa i sprzętu wędkarskie-
go, w szczególności: wędki, wędziska, haczyki wędkarskie, 
spławiki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, ciężarki węd-
karskie, wabiki wędkarskie, muchy, błystki wędkarskie, 
woblery wędkarskie, przypony wędkarskie, żyłki, pudełka 
wędkarskie, podpórki wędkarskie, krzesełka wędkarskie, 
noże wędkarskie, sygnalizatory wędkarskie, wskaźniki bra-
nia, elektroniczne wskaźniki brania, podbieraki i siatki dla 
wędkarzy, pokrowce i futerały na wędki, łóżka wędkarskie, 
namioty wędkarskie, torby oraz kosze wędkarskie, sztucz-
na przynęta, żywe przynęty do wędkarstwa, pokarm żywy, 
suszony i mrożony dla ryb, zanęty i przynęty naturalne dla 
ryb, dodatki oraz komponenty do zanęt i pokarmu dla ryb, 
zanęty wędkarskie, przynęty wędkarskie, pellet zanętowy, 
kulki proteinowe zanętowe, kulki proteinowe przynętowe, 
dipy wędkarskie, ryby żywe, odzież, buty, kapelusze, w tym 
też zaprojektowane specjalnie dla wędkarzy, usługi prowa-
dzenia sklepu detalicznego, internetowego, hurtowego 
w branży wędkarstwa i sprzętu wędkarskiego, 41 usługi 
rozrywki i nauczania, produkcja filmowa, produkcja repor-
taży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów 
i konkursów, usługi studia filmowego i nagrań, usługi orga-
nizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi 
organizacji imprez artystycznych, estradowych, kultural-
nych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, organi-
zacja konkursów, pokazów, usługi wydawnicze, organizo-
wanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, wystaw w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multi-
medialnych i internetowych, organizowanie i prowadzenie 
spektakli, montaż programów, nagrywanie filmów na no-
śnikach video, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, 
usługi artystów teatralnych, tłumaczenia, sporządzanie na-
pisów, pisanie scenariuszy, usługi wynajmowania studia na-
graniowego, filmowego, sprzętu do nagrywania, odtwarza-
nia dźwięku i obrazu, dostęp do tych usług edukacyjnych 
i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji 
interaktywnej, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie 
taśm video, wypożyczanie projektorów i sprzętu audio-
wizualnego, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
usługi zapisywania programów telewizyjnych zgodnie 
z preferencjami odbiorców i odtwarzanie ich w czasie wy-
branym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, dźwię-
ku, obrazu za pomocą Internetu, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, informa-
cja i doradztwo w zakresie wszystkich wyżej wymienionych 
usług.
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(210) 480450 (220) 2017 12 22
(731) NYTRA PIOTR, Cieszyn
(540) CM Cieszyński Miód

(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 30 miód, miód naturalny, substytuty miodu, 
miód ziołowy, 33 miód pitny.

(210) 480476 (220) 2017 12 22
(731) R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) R&D Centre INVENTOR

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze 
i leśne oraz części zamienne i akcesoria do nich, wyposa-
żenie do maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych, me-
chaniczne narzędzia rolnicze, silniki elektryczne inne niż 
do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do po-
jazdów lądowych, maszyny i urządzenia komunalne: pia-
skarki, solarki, pługi do odśnieżania, zamiatarki, urządze-
nia do pielęgnacji terenów zielonych, 12 pojazdy lądowe 
i części zamienne do nich, ciągniki, traktory i przyczepy 
rolnicze, przyczepy samowyładowcze i kontenery samo-
wyładowcze jako rodzaj maszyn i urządzeń komunalnych, 
kabiny do ciągników rolniczych, ogumienie do ciągników 
i maszyn rolniczych, silniki do pojazdów lądowych, ciągni-
ków rolniczych, części składowe mechanizmów sprzęgania 
i napędu ciągników, części zamienne i akcesoria do powyż-
szych urządzeń, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań 
naukowych, wykonywania opinii i ekspertyz naukowych 
oraz inżynieryjnych, projektowania technicznego, pomia-
rów, testowania, programowania komputerów, admini-
strowanie stronami sieciowymi, analizy systemów kom-
puterowych, prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, 
badawcze, wdrożeniowe, ekspertyzy inżynieryjne, badania 
techniczne, badania w zakresie mechaniki, inżynieria tech-
niczna, wzornictwo przemysłowe, usługi w zakresie testo-
wania materiałów oraz testowania pojazdów, usługi projek-
towe w zakresie tworzenia lub wdrażania oprogramowania 
albo sprzętu komputerowego, usługi konwersji danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, instalacje opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych.

(210) 480480 (220) 2017 12 22
(731) CUKIERNIA JAGÓDKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suchy Las

(540) Cukiernia JAGÓDKA z pasją od 1988 Firma Mohoń

(531) 26.01.02, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 05.07.09, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.12

(510), (511) 30 ciastka, ciastka sztukowe, ciasta pieczone, 
ciasta deserowe, torty, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, 
43 usługi gastronomiczne, usługi cukierni, barów kawowych, 
kawiarni.

(210) 480487 (220) 2017 12 23
(731) STO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KONFIGURATOR ELEWACJI.pl

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 elewacje budowlane niemetalowe, tynki 
elewacyjne, elewacje wentylowane, elewacje podwieszane, 
elewacje panelowe niemetalowe, systemy elewacyjne nie-
metalowe, materiały ociepleniowe niemetalowe, 37 usługi 
budowlane.

(210) 480506 (220) 2017 12 27
(731) WOJCIECHOWSKA-PAWLIK URSZULA, Opole
(540) KLINIKA MEDEST

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 26.11.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, w tym wykonywanie za-
biegów z zakresu chirurgii plastycznej oraz dermatologii 
estetycznej, usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, w tym 
zabiegi SPA, usługi fizjoterapii i paramedycyny, informacja 
i konsultacje specjalistyczne w zakresie wyżej wymienionych 
usług, konsultacje lekarskie.

(210) 480513 (220) 2017 12 27
(731) INSTALTERM TERESA JÓZEF MAREK WÓJCIKOWSCY 

SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów
(540) it INSTALTERM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 01.15.05, 26.04.01
(510), (511) 7 pompy, pompy do instalacji grzewczych, 
pompy hydrauliczne, pompy wodne do wanien, pompy po-
wietrza, pompy elektryczne, pompy wodne, silnikowe pom-
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py wodne, elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pom-
py wodne, urządzenia do zaopatrywania w wodę [pompy], 
pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, pompy 
cieplne [części do maszyn], 9 fotowoltaiczne urządzenia i in-
stalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii sło-
necznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarza-
nia energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], regulatory energii, 
regulatory ciepła, regulatory temperatury, urządzenia zdal-
nego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, urządzenia 
do diagnozowania instalacji elektrycznych, urządzenia do te-
stowania instalacji hydraulicznych, 11 centralne instalacje 
klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów 
domowych, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne in-
stalacje sanitarne, gazowe instalacje centralnego ogrzewa-
nia, instalacje do celów sanitarnych, instalacje do recyrkulacji 
powietrza, instalacje do sauny, instalacje do wentylacji, insta-
lacje do wyciągu powietrza, instalacje grzewcze, instalacje 
grzewcze do powietrza, instalacje grzewcze na energię sło-
neczną, instalacje grzewcze na gaz, instalacje grzewcze zasi-
lane energią słoneczną, instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 
instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wen-
tylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje kanalizacyjne, instalacje 
klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów domo-
wych, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, 
instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe do celów sanitar-
nych, instalacje nawilżające powietrze, instalacje ogrzewania 
podłogowego, instalacje oświetleniowe, instalacje sanitarne, 
instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kana-
lizacyjna, instalacje sanitarne przenośne, instalacje toale-
towe, instalacje wentylacyjne, instalacje wentylacyjne 
do kuchni, instalacje wody gorącej, łazienkowe instalacje 
wodno-kanalizacyjne, przemysłowe instalacje grzewcze, in-
stalacje do schładzania wody, śluzy [instalacje sanitarne], do-
mowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery], grzejniki elektryczne, 
grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki segmento-
we, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje sanitarne i ła-
zienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, piece [urzą-
dzenia grzewcze], przemysłowe urządzenia grzewcze, 
przenośne urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze, urzą-
dzenia grzewcze podłogowe, urządzenia grzewcze zasilane 
energią słoneczną, zespoły indukcyjne [grzejniki], pompy 
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia 
regulacyjne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne 
do instalacji gazowych, urządzenia regulacyjne do instalacji 
rur gazowych, urządzenia rozpylające będące częściami in-
stalacji wodociągowych, urządzenia sterownicze [zawory 
termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządzenia filtra-
cyjne do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia ste-
rujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, 
urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami 
instalacji grzewczych, sanitarne wyposażenie wodociągo-
we, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym 
za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trze-
cich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, 
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towa-
rów: pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy hy-
drauliczne, pompy wodne do wanien, pompy powietrza, 
pompy elektryczne, pompy wodne, silnikowe pompy wod-
ne, elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy wod-
ne, urządzenia do zaopatrywania w wodę [pompy], pompy 
wodne do urządzeń do filtrowania wody, pompy cieplne 
[części do maszyn], fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 

do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], regulatory energii, regula-
tory ciepła, regulatory temperatury, urządzenia zdalnego 
sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, urządzenia do dia-
gnozowania instalacji elektrycznych, urządzenia do testo-
wania instalacji hydraulicznych, centralne instalacje klima-
tyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów 
domowych, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne 
instalacje sanitarne, gazowe instalacje centralnego ogrze-
wania, instalacje do celów sanitarnych, instalacje do recyr-
kulacji powietrza, instalacje do sauny, instalacje do wentyla-
cji, instalacje do wyciągu powietrza, innstalacje grzewcze, 
instalacje grzewcze do powietrza, instalacje grzewcze 
na energię słoneczną, instalacje grzewcze na gaz, instalacje 
grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje kanali-
zacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne 
do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne do użytku 
komercyjnego, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe 
do celów sanitarnych, instalacje nawilżające powietrze, insta-
lacje ogrzewania podłogowego, instalacje oświetleniowe, 
instalacje sanitarne, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz ar-
matura wodno-kanalizacyjna, instalacje sanitarne przeno-
śne, instalacje toaletowe, instalacje wentylacyjne, instalacje 
wentylacyjne do kuchni, instalacje wody gorącej, łazienko-
we instalacje wodno-kanalizacyjne, przemysłowe instalacje 
grzewcze, instalacje do schładzania wody, śluzy [instalacje 
sanitarne], domowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery], grzejniki 
elektryczne, grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki 
segmentowe, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje sa-
nitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
piece [urządzenia grzewcze], przemysłowe urządzenia 
grzewcze, przenośne urządzenia grzewcze, urządzenia 
grzewcze, urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia 
grzewcze zasilane energią słoneczną, zespoły indukcyjne 
[grzejniki], pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania 
energii, urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych, urzą-
dzenia regulacyjne do instalacji gazowych, urządzenia regu-
lacyjne do instalacji rur gazowych, urządzenia rozpylające 
będące częściami instalacji wodociągowych, urządzenia ste-
rownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, 
urządzenia filtracyjne do instalacji zaopatrujących w wodę, 
urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji 
grzewczych, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące 
częściami instalacji grzewczych, sanitarne wyposażenie wo-
dociągowe, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, in-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, marketing, reklama, reklama praso-
wa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboar-
dowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowa-
nie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją 
następujących towarów: pompy, pompy do instalacji grzew-
czych, pompy hydrauliczne, pompy wodne do wanien, 
pompy powietrza, pompy elektryczne, pompy wodne, silni-
kowe pompy wodne, elektryczne pompy głębinowe, elek-
tryczne pompy wodne, urządzenia do zaopatrywania 
w wodę [pompy], pompy wodne do urządzeń do filtrowania 
wody, pompy cieplne [części do maszyn], fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaicz-
ne moduły słoneczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwa-
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rzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], re-
gulatory energii, regulatory ciepła, regulatory temperatury, 
urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyj-
nych, urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycznych, 
urządzenia do testowania instalacji hydraulicznych, centralne 
instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne 
do celów domowych, elektryczne instalacje grzewcze, elek-
tryczne instalacje sanitarne, gazowe instalacje centralnego 
ogrzewania, instalacje do celów sanitarnych, instalacje do re-
cyrkulacji powietrza, instalacje do sauny, instalacje do wenty-
lacji,  instalacje do wyciągu powietrza,  instalacje grzew-
cze, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje grzewcze 
na energię słoneczną, instalacje grzewcze na gaz, instalacje 
grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządze-
nia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje kanalizacyjne, 
instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów 
domowych, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyj-
nego, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe do celów 
sanitarnych, instalacje nawilżające powietrze, instalacje 
ogrzewania podłogowego, instalacje oświetleniowe, instala-
cje sanitarne, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodno-kanalizacyjna, instalacje sanitarne przenośne, insta-
lacje toaletowe, instalacje wentylacyjne, instalacje wenty-
lacyjne do kuchni, instalacje wody gorącej, łazienkowe 
instalacje wodno-kanalizacyjne,  przemysłowe instalacje 
grzewcze, instalacje do schładzania wody, śluzy [instalacje 
sanitarne], domowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery], grzejni-
ki elektryczne, grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzej-
niki segmentowe, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
piece [urządzenia grzewcze], przemysłowe urządzenia grzew-
cze, przenośne urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze, 
urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia grzewcze zasila-
ne energią słoneczną, zespoły indukcyjne [grzejniki], pompy 
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii,  urządzenia 
regulacyjne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne 
do instalacji gazowych, urządzenia regulacyjne do instalacji 
rur gazowych, urządzenia rozpylające będące częściami in-
stalacji wodociągowych, urządzenia sterownicze [zawory 
termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządzenia filtra-
cyjne do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia steru-
jące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, urzą-
dzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami 
instalacji grzewczych, sanitarne wyposażenie wodociągowe, 
wyposażenie regulacyjne do wodociągów, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, udzielanie porad handlowych konsumentom, 
promocja sprzedaży, 42 doradztwo techniczne, projektowa-
nie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i pla-
nowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, projektowanie instalacji 
grzewczej, projektowanie wentylacyjne, projektowanie kli-
matyzacji, projektowanie instalacji fotowoltaicznej, projekto-
wanie instalacji solarnych, projektowanie instalacji ekologicz-
nych źródeł energii, sporządzanie raportów projektowych, 
technologiczne badania projektowe, sporządzanie raportów 
technicznych.

(210) 480515 (220) 2017 12 27
(731) INSTALTERM TERESA JÓZEF MAREK WÓJCIKOWSCY 

SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów

(540) INSTALTERM
(510), (511) 7 pompy, pompy do instalacji grzewczych, 
pompy hydrauliczne, pompy wodne do wanien, pompy po-
wietrza, pompy elektryczne, pompy wodne, silnikowe pom-
py wodne, elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pom-
py wodne, urządzenia do zaopatrywania w wodę [pompy], 
pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, pompy 
cieplne [części do maszyn], 9 fotowoltaiczne urządzenia i in-
stalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii sło-
necznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarza-
nia energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], regulatory energii, 
regulatory ciepła, regulatory temperatury, urządzenia zdal-
nego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, urządzenia 
do diagnozowania instalacji elektrycznych, urządzenia do te-
stowania instalacji hydraulicznych, 11 centralne instalacje 
klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów 
domowych, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne in-
stalacje sanitarne, gazowe instalacje centralnego ogrzewa-
nia, instalacje do celów sanitarnych, instalacje do recyrkulacji 
powietrza, instalacje do sauny, instalacje do wentylacji, insta-
lacje do wyciągu powietrza, instalacje grzewcze, instalacje 
grzewcze do powietrza, instalacje grzewcze na energię sło-
neczną, instalacje grzewcze na gaz, instalacje grzewcze za-
silane energią słoneczną, instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 
instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia 
wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje kanalizacyjne, in-
stalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów 
domowych, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyj-
nego, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe do celów 
sanitarnych, instalacje nawilżające powietrze, instalacje 
ogrzewania podłogowego, instalacje oświetleniowe, instala-
cje sanitarne, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodno-kanalizacyjna, instalacje sanitarne przenośne, instala-
cje toaletowe, instalacje wentylacyjne, instalacje wentylacyj-
ne do kuchni, instalacje wody gorącej, łazienkowe instalacje 
wodno-kanalizacyjne, przemysłowe instalacje grzewcze, in-
stalacje do schładzania wody, śluzy [instalacje sanitarne], do-
mowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery], grzejniki elektryczne, 
grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki segmento-
we, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje sanitarne 
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, piece 
[urządzenia grzewcze], przemysłowe urządzenia grzewcze, 
przenośne urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze, urzą-
dzenia grzewcze podłogowe, urządzenia grzewcze zasilane 
energią słoneczną, zespoły indukcyjne [grzejniki], pompy 
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia 
regulacyjne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne 
do instalacji gazowych, urządzenia regulacyjne do instalacji 
rur gazowych, urządzenia rozpylające będące częściami in-
stalacji wodociągowych, urządzenia sterownicze [zawory 
termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządzenia filtra-
cyjne do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia steru-
jące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, urzą-
dzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami 
instalacji grzewczych, sanitarne wyposażenie wodociągowe, 
wyposażenie regulacyjne do wodociągów, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za po-
średnictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, 
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, 
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towa-
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rów: pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy hy-
drauliczne, pompy wodne do wanien, pompy powietrza, 
pompy elektryczne, pompy wodne, silnikowe pompy wod-
ne, elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy wod-
ne, urządzenia do zaopatrywania w wodę [pompy], pompy 
wodne do urządzeń do filtrowania wody, pompy cieplne 
[części do maszyn], fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], regulatory energii, regula-
tory ciepła,  regulatory temperatury, urządzenia zdalnego 
sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, urządzenia do dia-
gnozowania instalacji elektrycznych, urządzenia do testowa-
nia instalacji hydraulicznych, centralne instalacje klimatyzacyj-
ne, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, 
elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne instalacje sanitar-
ne, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, instalacje 
do celów sanitarnych, instalacje do recyrkulacji powietrza, 
instalacje do sauny, instalacje do wentylacji, instalacje do wy-
ciągu powietrza, instalacje grzewcze, instalacje grzewcze 
do powietrza, instalacje grzewcze na energię słoneczną, in-
stalacje grzewcze na gaz, instalacje grzewcze zasilane 
energią słoneczną, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje 
i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne 
[klimatyzacyjne], instalacje kanalizacyjne, instalacje klimaty-
zacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, in-
stalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje 
łazienkowe, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, insta-
lacje nawilżające powietrze, instalacje ogrzewania podłogo-
wego, instalacje oświetleniowe, instalacje sanitarne, instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
instalacje sanitarne przenośne, instalacje toaletowe, instala-
cje wentylacyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje 
wody gorącej, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
przemysłowe instalacje grzewcze, instalacje do schładzania 
wody, śluzy [instalacje sanitarne], domowe grzejniki, grzejniki 
[kaloryfery], grzejniki elektryczne, grzejniki gazowe, grzejniki 
łazienkowe, grzejniki segmentowe, instalacje i urządzenia 
grzewcze, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodno-kanalizacyjna, piece [urządzenia grzewcze], przemy-
słowe urządzenia grzewcze, przenośne urządzenia grzew-
cze, urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze podłogowe, 
urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, zespoły in-
dukcyjne [grzejniki], pompy ciepła, pompy ciepła do przetwa-
rzania energii, urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych, 
urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych, urządzenia re-
gulacyjne do instalacji rur gazowych, urządzenia rozpylające 
będące częściami instalacji wodociągowych, urządzenia ste-
rownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, 
urządzenia filtracyjne do instalacji zaopatrujących w wodę, 
urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji 
grzewczych, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące 
częściami instalacji grzewczych, sanitarne wyposażenie wo-
dociągowe, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, in-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, marketing, reklama, reklama praso-
wa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboar-
dowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowa-
nie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją 
następujących towarów: pompy, pompy do instalacji grzew-
czych, pompy hydrauliczne, pompy wodne do wanien, 
pompy powietrza, pompy elektryczne, pompy wodne, silni-
kowe pompy wodne, elektryczne pompy głębinowe, elek-
tryczne pompy wodne, urządzenia do zaopatrywania 

w wodę [pompy], pompy wodne do urządzeń do filtrowania 
wody, pompy cieplne [części do maszyn], fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaicz-
ne moduły słoneczne,  instalacje fotowoltaiczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], re-
gulatory energii,  regulatory ciepła, regulatory temperatury, 
urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyj-
nych, urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycznych, 
urządzenia do testowania instalacji hydraulicznych, central-
ne instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyza-
cyjne do celów domowych, elektryczne instalacje grzew-
cze, elektryczne instalacje sanitarne, gazowe instalacje 
centralnego ogrzewania, instalacje do celów sanitarnych, 
instalacje do recyrkulacji powietrza, instalacje do sauny, in-
stalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza, in-
stalacje grzewcze, instalacje grzewcze do powietrza, instala-
cje grzewcze na energię słoneczną, instalacje grzewcze 
na gaz, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, insta-
lacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia grzewcze, 
instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instala-
cje kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje klima-
tyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne 
do użytku komercyjnego, instalacje łazienkowe,  instalacje 
łazienkowe do celów sanitarnych,  instalacje nawilżające po-
wietrze, instalacje ogrzewania podłogowego, instalacje 
oświetleniowe, instalacje sanitarne, instalacje sanitarne i ła-
zienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje sa-
nitarne przenośne, instalacje toaletowe, instalacje wentyla-
cyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje wody 
gorącej, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, prze-
mysłowe instalacje grzewcze, instalacje do schładzania 
wody,  śluzy [instalacje sanitarne], domowe grzejniki, grzejni-
ki [kaloryfery], grzejniki elektryczne, grzejniki gazowe, grzej-
niki łazienkowe, grzejniki segmentowe,  instalacje i urządze-
nia grzewcze, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz 
armatura wodno-kanalizacyjna, piece [urządzenia grzew-
cze], przemysłowe urządzenia grzewcze, przenośne urzą-
dzenia grzewcze, urządzenia grzewcze, urządzenia grzew-
cze podłogowe, urządzenia grzewcze zasilane energią 
słoneczną, zespoły indukcyjne [grzejniki],  pompy ciepła,  
pompy ciepła do przetwarzania energii,  urządzenia regula-
cyjne do instalacji wodnych,  urządzenia regulacyjne do in-
stalacji gazowych, urządzenia regulacyjne do instalacji rur 
gazowych, urządzenia rozpylające będące częściami instala-
cji wodociągowych, urządzenia sterownicze [zawory termo-
statyczne] do instalacji grzewczych,  urządzenia filtracyjne 
do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia sterujące 
[zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządze-
nia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji 
grzewczych, sanitarne wyposażenie wodociągowe, wypo-
sażenie regulacyjne do wodociągów, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, udzielanie porad handlowych konsumentom, 
promocja sprzedaży, 42 doradztwo techniczne, projektowa-
nie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i pla-
nowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, projektowanie instalacji 
grzewczej, projektowanie wentylacyjne, projektowanie kli-
matyzacji, projektowanie instalacji fotowoltaicznej, projekto-
wanie instalacji solarnych, projektowanie instalacji ekologicz-
nych źródeł energii, sporządzanie raportów projektowych, 
technologiczne badania projektowe, sporządzanie raportów 
technicznych.
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(210) 480542 (220) 2017 12 27
(731) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW, 

Myślenice
(540) archon PROJEKTY DOMÓW

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, 
reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery.

(210) 480544 (220) 2017 12 27
(731) MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia
(540) Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini

(531) 01.15.15, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.13.25
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów 
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych.

(210) 480546 (220) 2017 12 27
(731) BUDOHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) BUDOHIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 14.07.16
(510), (511) 7 elektronarzędzia, 37 usługi budowlane.

(210) 480585 (220) 2017 12 27
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mBank Bądź czujny Uważaj w sieci
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, 
kompaktowe, dyskietki, hologramy, aparatura do przetwa-
rzania informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci kom-
puterowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, 
karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, kar-
ty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i ban-
komatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi, zin-
tegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsług 
bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 
35 świadczenie usług - także przy wykorzystaniu technolo-
gii teleinformatycznych w tym portali społecznościowych - 
obejmujących: usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą i handlową oraz w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie udzielania informacji gospo-
darczych, usługi w zakresie handlowych informacji i porad 
udzielanych klientom i potencjalnym klientom, usługi udzie-
lania odbiorcom usług bankowych informacji gospodar-
czych, prognozy ekonomiczne, usługi pomocy w zakresie 
działalności gospodarczej związane z zakładaniem banków 

i spółek prawa handlowego, usługi  prowadzenia rejestrów 
członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestni-
ków funduszy inwestycyjnych, 36 usługi bankowe i finanso-
we, usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik i techno-
logii teleinformatycznych, usługi bankowe i finansowe przy 
wykorzystaniu mobilnych technik i technologii teleinforma-
tycznych, działalność finansowa i monetarna, świadczenie 
- także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych 
w tym portali społecznościowych - usług, które obejmują: 
usługi konsultacyjne - doradcze w sprawach finansowych, 
usługi udzielania: informacji przeznaczonej dla odbiorców 
usług bankowych o ich sytuacji finansowej, pomocy w zakre-
sie gospodarowania finansami odbiorców usług bankowych, 
informacji przeznaczonej dla odbiorców i/lub potencjalnych 
odbiorców usług bankowych o możliwościach korzystania 
z produktów i usług bankowych, analizy finansowe, usługi 
w zakresie: emisji i obsługi kart kredytowych i debetowych, 
bonów, czeków podróżnych, emisji i obrotu papierami war-
tościowymi, wyceny finansowej i pośrednictwa giełdowego, 
usługi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyj-
nych, usługi: prowadzenia rachunków bankowych, obsługi 
oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczęd-
nościowych, otwierania akredytyw, udzielania kredytów oraz 
pożyczek, transakcji finansowych i elektronicznego transferu 
kapitału, usługi: maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, usługi powiernicze i depozytowe, usługi w za-
kresie: wymiany walut, operacji wekslowych i czekowych, 
udostępniania skrytek sejfowych, nabywania i zbywania 
wierzytelności pieniężnych, nabywania i zbywania nierucho-
mości, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania 
kredytów i pożyczek, udzielania i potwierdzania poręczeń, 
dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz prowa-
dzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania 
obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenia kont 
depozytowych papierów wartościowych, przechowywania 
przedmiotów i papierów wartościowych, doradztwa banko-
wego i ubezpieczeniowego, prowadzenia działalności akwi-
zycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienia funkcji 
depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 
administrowania funduszami na zlecenie organów państwo-
wych i innych osób, usługi: przyjmowania zleceń nabywa-
nia i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa 
lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, 
dokonywania zamiany wierzytelności na składniki majątku 
dłużnika, prowadzenia skupu i sprzedaży wartości dewizo-
wych, pośrednictwa w dokonywaniu przekazów pienięż-
nych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 45 usługi prawne 
w zakresie zakładania banków i spółek prawa handlowego.

(210) 480625 (220) 2017 12 28
(731) WAŚ ERNEST, Warszawa
(540) EP ESPIRO PROPERTY Budujemy jakość!

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.19
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, ze-
wnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie tar-
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gów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi 
marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wystawy w celach handlowych lub re-
klamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji 
na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, administrowanie programami 
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, sprzedaż, w tym sprzedaż on-line: niemetalo-
wych materiałów budowlanych takich jak: cement, beton, 
wapno, tynk, betonowe elementy budowlane, cegły, bitu-
miczne wyroby dla budownictwa, boazerie, niemetalowe 
konstrukcje budowlane, deski [drewno budowlane], deski 
podłogowe, domy z prefabrykatów [zestawy do monta-
żu], drewno budowlane, drzwi niemetalowe, ościeżnice 
drzwiowe niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane 
w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane nie-
metalowe, kamień budowlany, kominy niemetalowe, kostka 
brukowa drewniana, krokwie dachowe, listwy niemetalowe, 
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, niemetalowe 
materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścien-
ne, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, palisa-
dy niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, parkiety, 
niemetalowe rury spustowe, rury drenażowe, kamionkowe, 
wodociągowe, rynny niemetalowe, schody niemetalowe, 
sufity niemetalowe, balustrady niemetalowe, terakota, za-
prawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownic-
twa, sprzedaż, w tym sprzedaż on-line: metalowych mate-
riałów budowlanych takich jak: balustrady metalowe, drzwi 
metalowe, blacha [płyty, arkusze], boazeria metalowa, bramy 
metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki metalowe, 
metalowe pokrycia dachowe, drobne wyroby metalowe, 
gzymsy metalowe, klamki do drzwi metalowe, kłódki, kon-
strukcje stalowe [budownictwo], kostka brukowa metalowa, 
metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalo-
we płytki ścienne, metalowe nadproża, metalowe okiennice, 
okucia metalowe, ościeżnice metalowe, panele konstrukcyj-
ne metalowe, płytki podłogowe metalowe, prefabrykowane 
konstrukcje metalowe, rury i rurki ze stali, śruby metalowe, 
uszczelki metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, 
sprzedaż, w tym sprzedaż on-line: farb, zapraw farbiarskich, 
szkła budowlanego, grzejników, grzejników elektrycznych, 
grzejników do centralnego ogrzewania, 37 nadzór budow-
lany, usługi budowlane, ciesielstwo, murarstwo, montaż 
rusztowań, rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie 
kabli, układanie nawierzchni drogowych, uszczelnianie bu-
dynków, udzielanie informacji dotyczących budownictwa, 
systemów izolacyjnych, ociepleń stosowanych w budow-
nictwie, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 
mycie okien, prace porządkowe zwłaszcza prace w zakresie 
napraw, konserwacji i oczyszczania odnośnie terenów na-

leżących do prywatnych lub przemysłowych nieruchomo-
ści, w tym prace zimowe [posypywanie piaskiem/solą 
i odśnieżanie], usługi instalacyjne, dezynfekcja, 42 usługi 
architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, usługi inżynieryjne, projektowanie budowlane, pomiary 
geodezyjne, tworzenie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakre-
sie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, opra-
cowywanie programów do przetwarzania danych, usługi 
komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtual-
nych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizo-
wania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału 
w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społeczno-
ściowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiek-
tów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania 
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji 
za pośrednictwem sieci łącznościowych, w tym dla osób 
trzecich [social media], usługi dostawców aplikacji [ASP] mia-
nowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego 
na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy apli-
kacji [ASP] obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub 
usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumienio-
wą, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper 
łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie me-
diów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci 
łącznościowych: umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci 
kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych 
oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficz-
nych, tekstów, grafik i danych, 44 projektowanie ogrodów, 
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników.

(210) 480638 (220) 2017 12 29
(731) KLUB SPORTOWY POLKOWICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) KS GÓRNIK POLKOWICE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 07.01.01, 07.01.06, 23.05.05, 26.01.04
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, antypoślizgowe akceso-
ria do obuwia, anoraki, apaszki, apaszki [chustki], artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, ascoty [krawaty], balerinki 
[obuwie], bandany, bandany na szyję, berety, berety szkoc-
kie z pomponem, bermudy, bermudy [szorty], bezrękawni-
ki, bielizna, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bie-
lizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, 
bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, 
bielizna wchłaniająca pot, bikini, biustonosze, biustonosze 
sportowe pochłaniające pot, blezery, bliźniaki [odzież], 
bluzki, bluzki z krótkim rękawami, bluzy dresowe, bluzy po-
larowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy 
z kapturem, boa, boa [na szyję], bojówki, bokserki, bryczesy, 
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burnusy, butorolki, buty damskie, buty dla kobiet, buty 
do biegania, buty do baseballu, buty do boksu, buty do gry 
w polo, buty do hokeja, buty do jazdy konnej, buty do jazdy 
na rowerze, buty do jogi, buty do kąpieli, buty do kostki, 
buty do koszykówki, buty do kręgli, buty do nakładania 
po nartach, buty do piłki ręcznej, buty do prowadzenia sa-
mochodu, buty do rugby, buty do siatkówki,. buty do siat-
kówki nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania, 
buty do tańca, buty do tańca towarzyskiego, buty do trek-
kingu, buty gimnastyczne, buty golfowe, buty lekkoatle-
tyczne, buty na płaskim obcasie, buty na rzepy, buty na wy-
sokim obcasie, buty nieprzemakalne, buty piłkarskie, buty 
płócienne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, 
buty sznurowane, buty tenisowe [obuwie sportowe], buty 
turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wodood-
porne, buty wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, chino-
sy, chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], chustki 
[apaszki], chusty noszone na ramionach, chusty pareo, chu-
sty plażowe, chust, szale na głowę, cylindry [kapelusze], cie-
płe kurtki robocze, czapeczki na przyjęcia [odzież], cza-
peczki węzełkiem, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, 
czapki bez daszków, czapki dziane, czapki futrzane, czapki 
i czapki sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki sporto-
we, czapki z daszkiem, czapki wełniane, czapki z pompo-
nem, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, daszki, daszki 
do czapek, daszki [odzież], długa bielizna, długie kurtki, dłu-
gie luźne stroje, dolne części ubrań [odzież], dopinane koł-
nierzyki, dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, duże luź-
ne kaptury [odzież], dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie buty wyj-
ściowe, eleganckie spodnie, espadryle, etole [futra], fartu-
chy, fulary [artykuły odzieżowe], fulary [ozdobne krawaty], 
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie 
termoaktywne, galowa odzież wieczorowa, garnitury, gar-
nitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe 
[odzież], garnitury w sportowym stylu, garnitury wizytowe, 
getry, getry do futbolu amerykańskiego, getry [ochrania-
cze] zakładane na buty, golfy, golfy [odzież], gorset, grube 
kurtki, grube płaszcze, gumiaki, gumowce, jedwabne kra-
waty, języki do butów, kaftany, kamizelki, kamizelki [bezrę-
kawniki], kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki 
z polaru, kapelusze, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kaptu-
ry [odzież], kaszkiety, kaptury, kołnierze, kombinezony 
[odzież], kombinezony przeciwdeszczowe, kombinezony 
zimowe, kominiarki, komplety do biegania [odzież], kom-
plety do joggingu [odzież], komplety koszulek i spodenek, 
komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, 
korki do butów piłkarskich, korki do mocowania do butów 
sportowych, kostiumy, koszule, koszule codzienne, koszule 
do garniturów, koszule do spania, koszule eleganckie, ko-
szule niezapięte pod szyją, koszule sportowe, koszule spor-
towe pochłaniające wilgoć, koszule z długimi rękawami, 
koszule z kołnierzykiem, koszule z ochraniaczami do użytku 
sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów 
do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki do tenisa, koszulki 
gimnastyczne bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki pił-
karskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do upra-
wiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, 
koszulki z nadrukami, krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie 
ogrodniczki, krótkie spodnie, kurtki, kurtki be rękawów, 
kurtki jako odzież sportowa, kurtki dresowe, kurtki dwu-
stronne, kurtki dżinsowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki pu-
chowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki sporto-
we, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki wiatroszczelne, 
legginsy, majtki, mankiety, mankiety do butów, marynarki 
do garniturów, maski oczy, męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, modne kapelusze, 

mokasyny, mufki, mundurki szkolne, mundury, nakrycia 
głowy, narzutki na ramiona, nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, noski [część obuwia], obuwie, obuwie codzien-
ne, muszki, obuwie sportowe, obuwie gimnastyczne, ocie-
placze, ocieplacze na kolana [odzież], ocieplacze na nogi 
[getry], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ociepla-
cze kamizelki, ocieplacze kurtki, odzież codzienna, odzież 
do biegania, odzież do sztuk walki, odzież gimnastyczna, 
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież męska, 
damska i dziecięca, odzież nieprzemakalna, odzież rekre-
acyjna, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież 
treningowa, ogrzewacze do nadgarstków, ogrzewacze 
do rąk [odzież], opaski na głowę, owijacze i getry, palta, pa-
ski, paski do butów, paski [odzież], paski skórzane, pasy 
przez ramię do odzieży, pelerynki, piżamy, płaszcze, płasz-
cze przeciwdeszczowe, płaszcze zimowe, podeszwy do bu-
tów, podeszwy zewnętrzne, podkolanówki, podkoszulki, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podomki 
[szlafroki], pokrowce butów, inne niż do celów medycz-
nych, podwiązki, polary, półgolty, poncza, poszetki, potniki, 
prochowce, pulowery, pulowery z kapturem, pumpy, rajsto-
py, rajtuzy, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej 
lub futra, rękawiczki, rękawiczki jako odzież, rękawiczki zi-
mowe, repliki kompletów piłkarskich, rybaczki, sandały 
i buty plażowe, sandały w stylu japońskim [zori], skarpetki, 
skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla sportowców, skar-
petki męskie, skarpetki przeciwpotne, skarpetki sportowe, 
skarpetki bez stopy, skarpetki termoaktywne, skarpetki we-
wnętrzne do obuwia [stopki], smokingi, śniegowce, 
spodenki, spodenki bokserskie, spodnie, spodnie do jog-
gingu, spodnie do rozgrzewki, spodnie, koszule i spódnicz-
ki do golfa, spodnie dresowe, spodnie [nieformalne], 
spodnie od dresu, spodnie sportowe, spodnie sportowe 
pochłaniające wilgoć, spodnie wiatroszczelne, spodnie 
ze stretchu, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], stani-
ki sportowe, stroje baseballowe, stroje sportowe, stroje wi-
zytowe, stroje dla sędziów sportowych, suknie wieczorowe, 
swetry, szale, szale i chusty na głowę, szaliki, szaliki do zawi-
jania wokół szyi, szlafroki, szorty, szorty sportowe, szorty 
z ochraniaczami do użytku sportowego, t-shirty z krótkim 
rękawem, tenisówki, termoaktywne nakrycia głowy, tkane 
koszule, topy [odzież], trencze, trykoty, tuniki, turbany, ubra-
nia codzienne, wiatrówki, żakiety męskie, znaczniki trenin-
gowe, znaczniki [narzutki] piłkarskie, 41 chronometraż im-
prez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dubbing, 
edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, infor-
macja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultu-
ra fizyczna, kursy korespondencyjne,  montaż taśm wideo, 
nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, 
nauka gimnastyki, nocne kluby, obsługa ogrodów zoolo-
gicznych, organizacja pokazów mody w celach rozrywko-
wych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], organizowanie konkursów piękności, organizowa-
nie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, 
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych 
niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie 
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dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, pro-
dukcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie 
zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przed-
szkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, re-
dagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezer-
wowanie miejsc na pokazy, sport [wypożyczanie sprzętu - 
z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], 
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z interna-
tem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne 
usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowe-
go, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online nie do po-
brania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estrado-
wych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, 
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie, usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], usługi muzeów [wystawy], usługi or-
kiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, 
usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania za-
wodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi 
studia nagrań, usługi szkół [edukacja], usługi trenera osobi-
stego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usłu-
gi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opraco-
wania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń 
ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbior-
ników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynaj-
mowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów 
sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub 
do studiów telewizyjnych,  wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie 
filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożycza-
nie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu 
do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie 
zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie 
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 480643 (220) 2017 12 29
(731) BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH 

I REHABILITACYJNYCH ALF ZBIGNIEW I TERESA 
LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, Opole

(540) ’’ALF’’

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi związane z rezerwacją zakwaterowa-
nia dla podróżnych.

(210) 480649 (220) 2017 12 29
(731) KAŁUŻYŃSKI ŁUKASZ, Paradyż
(540) PARADYŻ CHEMIA BUDOWLANA

(531) 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do płytek ściennych, kleje i preparaty kle-
jące przeznaczone do przemysłu, kleje [klejenie], 19 beton, 
cement, gips, tynki, wapno, zaprawy budowlane.

(210) 480652 (220) 2017 12 29
(731) FUNDACJA ZWIERZOCHRON, Warszawa
(540) ZWIERZOCHRON
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, drukowane materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 36 zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, organizacja zbiórek charytatyw-
nych, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, orga-
nizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], 
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, edukacja, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, edukacja prawna, nauka 
tresury zwierząt, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, 
szkolenie w zakresie zarządzania przechowalniami dla psów, 
szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, tresura zwierząt, 
usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, usługi 
edukacyjne związane z zoologią, 42 usługi w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, usługi w dziedzinie nauk o ziemi, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi dorad-
cze dotyczące ochrony środowiska, doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, badania środowiska, badania dotyczą-
ce hodowli zwierząt, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zwie-
rząt, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, 
usługi w zakresie pielęgnacji psów, zabiegi higieniczne dla 
zwierząt, hodowla zwierząt, doradztwo związane z hodowlą 
zwierząt.

(210) 480656 (220) 2017 12 29
(731) KOZŁOWSKA KATARZYNA KOZ. KATARZYNA 

KOZŁOWSKA ILUSI, Kielce
(540) ILUSI
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(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 20 blaty stołowe, biblioteczki [regały na książki], 
drzwi do mebli, garderoby, kartoteki [meble], komody, kreden-
sy, ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, łóżka, meble, meble biu-
rowe, meble ogrodowe, meble szkolne, nogi do mebli, panele 
drewniane do mebli, podstawy łóżek, półki biblioteczne, półki 
do kartotek [meble], pudełka drewniane lub z tworzyw sztucz-
nych, pulpity [meble], szafki zamykane, szafki ze schowkami, 
szafy wnękowe, dekoracje wiszące [ozdoby], konsole, krzesła, 
meble metalowe, osłony do kominków (meble), parawany [me-
ble], półka na talerze, przewijaki, siedzenia metalowe, skrzynki 
na zabawki, stoiska wystawowe, stojaki na czasopisma, stojaki 
na książki [meble], stojaki, półki, stoły, tablice do zawieszania klu-
czy, toaletki, wieszaki i haczyki na ubrania, wolnostojące prze-
pierzenia [meble], wyroby stolarskie, zagłówki [meble].

(210) 480663 (220) 2017 12 29
(731) TUKAŁŁO KONRAD, Kraków
(540) Podwodne Królestwo

(531) 27.05.01, 03.09.01, 03.09.24, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, badania rynko-
we, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, dostarczanie in-
formacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
dukcja programów typu telezakupy, projektowanie mate-
riałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, 
rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, tworze-
nie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, 
usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficz-
nego do celów reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 480667 (220) 2017 12 29
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKALE, 

Skała
(540) SKAŁA OSM

(531) 05.01.01, 05.01.08, 05.01.16, 06.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, masło, sery, ser-
watki, śmietana, śmietanka homogenizowana, maślanka, jo-
gurty, kefiry, napoje mleczne, desery.

(210) 480670 (220) 2017 12 29
(731) GRZANEK ANETTA EDYTA, Tuszyn
(540) NEURO MATEMATYKA

(531) 02.09.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty, organizowanie 
kongresów i konferencji, przygotowanie materiałów w wer-
sji online, przygotowanie i prowadzenie warsztatów, orga-
nizowanie kursów, organizowanie wystaw w celach eduka-
cyjnych, pisanie scenariuszy zajęć do celów edukacyjnych, 
publikowanie podręczników, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania.

(210) 480672 (220) 2017 12 29
(731) KONTRYMOWICZ-OGIŃSKA BARBARA 

MIECZYSŁAWA, Kraków
(540) FoodMonkeys We are what we eat

(531) 03.05.20, 03.05.24, 03.05.25, 27.05.01, 26.01.15, 29.01.14
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, usługi handlu de-
talicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających żywność, usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, restauracje oferujące dania 
na wynos, spersonalizowane usługi planowania posiłków 
za pomocą strony internetowej, katering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, świadczenie usług katerin-
gowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wysta-
wienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach na targi i wystaw, dostarczanie 
żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne].
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(210) 480673 (220) 2017 12 29
(731) KOLANOWSKA MARZENA MK, Warszawa
(540) LODO TEKA
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety, 43 usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, cu-
kierni, lodziarni, kafeterii, barów, restauracji.

(210) 480676 (220) 2017 12 29
(731) ROGOWSKI JAKUB PPH ROLAND, Płońsk
(540) Rogowski
(510), (511) 40 hafciarstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, 
przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, 43 bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pen-
sjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy 
turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługo-
we, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc 
w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, 
usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi 
restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwa-
terowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem 
urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypo-
życzanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapew-
nianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla 
dzieci.

(210) 480680 (220) 2017 12 29
(731) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) Credit Agricole Konto dla Ciebie
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne 
nośniki danych z nagraniami, oprogramowanie kompute-
rowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki 
danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne ko-
dowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, urządzenia 
elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania 
danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elek-
tronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi 
transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych, 
35 reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingo-
we, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, 
administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozy-
skiwania stałych klientów w formie programów lojalnościo-
wych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputero-
we bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie bazami da-
nych, udostępnianie komputerowych baz danych, analizy 
kosztów, 36 operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględ-
nieniem usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez 
systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi ban-

kowości domowej, usługi bankowości osobistej, usługi finan-
sowe, operacje walutowe, analizy finansowe, doradztwo fi-
nansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty 
kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych 
baz danych, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, obsługa 
kont bankowych, finansowanie pożyczek i kredytów, emisja 
kart płatniczych, obsługa kart płatniczych, pośrednictwo 
finansowe, powiernictwo finansowe, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie 
finansami, informacja o usługach i produktach bankowych 
i finansowych, 38 udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości 
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości interne-
towych], zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] 
i forów internetowych, świadczenie usług komunikacji gło-
sowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych za pośred-
nictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie programów 
komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem 
Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji 
za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron inter-
netowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone 
przez Internet, intranet i extranet, transmisja treści genero-
wanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych 
i do Internetu, usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem platform i portali internetowych, usługi pocz-
towe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu 
danych, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za po-
średnictwem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości 
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [cha-
troomów] oraz forów internetowych, elektroniczne tablice 
ogłoszeń.

(210) 480685 (220) 2017 12 30
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) PIZZA RICARDO
(510), (511) 30 pizza mrożona.

(210) 480690 (220) 2017 12 30
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) line kitchen accessories

(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 formy aluminiowe, formy, 8 noże kuchenne, 
nieelektryczne noże kuchenne, noże kucharskie, ręczne 
szatkownice kuchenne, noże kuchenne do obierania, no-
życzki do użytku kuchennego, japońskie noże kuchenne 
do siekania, noże kuchenne do krojenia ryb, noże kuchenne 
o cienkich ostrzach, sztućce, moździerze i tłuczki, moździe-
rze do tłuczenia (narzędzia ręczne), łyżki szumówki (narzę-
dzia ręczne), przyrządy do przygotowywania żywności, noże 
kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, łyżki, wi-
delce i noże stołowe dla dzieci, 9 wagi kuchenne, minutniki 
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kuchenne, 20 stojaki na książki kucharskie, 21 lejki kuchen-
ne, tarki kuchenne, przybory kuchenne, utensylia kuchenne, 
garnki kuchenne, dzbanki kuchenne, pojemniki kuchenne, 
sitka kuchenne, szpikulce kuchenne, foremki kuchenne, tłucz-
ki kuchenne, pędzle kuchenne, pipety kuchenne, przybory 
kuchenne nieelektryczne, naczynia kuchenne ceramiczne, 
głębokie naczynia kuchenne, łopatki, komplety puszek ku-
chennych, deski do krojenia, naczynia do kuchenek mikro-
falowych, stojaki na ręczniki kuchenne, przybory kuchenne 
z silikonu, łyżki do polewania, tarki do celów kuchennych, ce-
ramika do użytku kuchennego, deski do krojenia do kuchni, 
rękawice do piekarnika, łyżki do mieszania, pokrywy wielo-
funkcyjne do pojemników kuchennych, trzepaczki nieelek-
tryczne, dozowniki papieru do celów kuchennych, kuchenne 
przybory używane przy grillach domowych, kuchenne przy-
bory nie z metali szlachetnych, zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne lub do gospodar-
stwa domowego, dziobki do nalewania do użytku kuchen-
nego, pojemniki na chleb, pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, drewniane deski do krojenia do użytku 
kuchennego, przybory kuchenne do przewracania potraw 
na drugą stronę, naczynia do gotowania do stosowania 
w kuchenkach mikrofalowych, separatory do oddziela-
nia żółtek od białek jaj, foremki, garnki, skrobaki (akcesoria 
kuchenne), rondle, pałeczki (sprzęt kuchenny), koszyki dru-
ciane (przybory kuchenne), łyżki-szumówki (przybory ku-
chenne), ręczne wyciskacze do czosnku, prasy do czosnku, 
tłuczki do mięsa, pojemniki kuchenne na tłuszcz, puste, łyżki 
do polewania, kuchenne, łyżki do polewania pieczeni, blachy 
do pieczenia, prasy do tortilli, nieelektryczne, garnki do go-
towania na parze, podwójne garnki do gotowania na parze, 
łyżki do podawania, łyżki cedzakowe, zastawa stołowa, inna 
niż noże, widelce i łyżki, łyżki do serwowania.

(210) 480691 (220) 2017 12 30
(731) COMPSECUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) seQre

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, artyku-
ły optyczne, elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, 
elektryczne urządzenia pomiarowe, komputery, komputery 
przenośne [podręczne], przyrządy pomiarowe, sprzęt kom-
puterowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do pomiarów 
precyzyjnych.

(210) 480692 (220) 2017 12 30
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) line light decor

(531) 07.01.08, 13.01.17, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oświetlenie dekoracyjne, ozdobne zestawy 
oświetleniowe, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czy-
tania, do pojazdów, listwy świetlne, żarówki oświetleniowe, 
lampki nocne, lampki na choinki świąteczne, światełka linko-
we, łańcuchy z lampkami, elektryczne instalacje oświetlenio-
we do wnętrz, oświetlenie typu LED zewnętrzne do ogro-
dów, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, 
instalacje do oświetlania choinek, instalacje oświetleniowe, 
elementy oświetleniowe, lampiony elektryczne, latarki, latar-
nie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, oświetlenie ogro-
dowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, wyposażenie 
oświetleniowe, zespoły świetlne.

(210) 480695 (220) 2017 12 30
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) Line camping

(531) 05.01.16, 07.01.20, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 kompasy turystyczne, pomiarowe urządze-
nia turystyczne, krokomierze, lornetki, 11 latarki i lamp-
ki turystyczne, oświetlenie kempingowe, 12 pontony, 
18 plecaki, torby, worki oraz torby kompresyjne lub próż-
niowe turystyczne, 20  meble kempingowe, materace 
dmuchane kempingowe, maty kempingowe do spa-
nia, karimaty, taborety wędkarskie, krzesełka i leżaki 
turystyczne i kempingowe, 22 namioty kempingowe, 
namioty i daszki wędkarskiej, 24 śpiwory kempingowe 
i turystyczne, 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie, sieci 
wędkarskie.

(210) 480696 (220) 2017 12 30
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) line travel

(531) 18.05.03, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przejściówki oraz adaptery podróżne 
do wtyczek elektrycznych, urządzenia pomiarowe, na-
wigacyjne i komputery podróżne, 18 zestawy podróż-
ne, walizki, kufry, worki i torby podróżne, bagaże po-
dróżne, 21 kosmetyczki podróżne, butelki i bidony dla 
podróżnych.
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(210) 480697 (220) 2017 12 30
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) Line sporty

(531) 02.01.08, 25.07.01, 26.04.14, 26.04.22, 26.03.04, 27.05.01, 
29.01.13, 26.11.03, 26.11.21

(510), (511) 9 artykuły optyczne do uprawiania sportu, 
gwizdki sportowe, sportowe symulatory treningowe, sporto-
we urządzenia pomiarowe, 18 plecaki i torby sportowe, 25 na-
krycia głowy, odzież i obuwie sportowe, 28 artykuły i sprzęt 
sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy sportowe.

(210) 480698 (220) 2017 12 30
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) line bike accessories

(531) 18.01.05, 25.05.01, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 6 zamki i zapięcia do rowerów metalowe, wie-
szaki do rowerów metalowe, stojaki i urządzenia do parko-
wania rowerów metalowe, 9 rowerowe urządzenia pomia-
rowe i nawigacyjne, prędkościomierze rowerowe, okulary 
dla rowerzystów, kaski dla rowerzystów, komputery do uży-
cia z rowerami, zamki rowerowe elektryczne, 11 światła ro-
werowe, światła odblaskowe na szprychy rowerowe, lamp-
ki rowerowe, 12 części i akcesoria do rowerów, 21 bidony 
rowerowe.

(210) 480703 (220) 2017 12 31
(731) KOZIŃSKI PIOTR  LEXMAX POLSKA, Dębica
(540) SORBEFRUTA

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów 
spożywczych, lody spożywcze w proszku, sorbety jako lody, 
desery lodowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 471649, 474710, 475314, 476701, 476702, 476730, 476732, 479545, 480267, 480270, 480350, 480649

2 480267, 480270

3 473297, 474014, 474019, 475665, 475666, 475667, 475694, 475723, 475804, 475811, 476873, 476916, 476918, 
476931, 476948, 477760, 478477, 478984, 479280, 479317, 479887, 479974, 479994, 480006, 480214, 480215, 
480348

4 471539, 474024, 479916, 480257, 480267, 480270, 480350

5 474014, 474019, 475667, 475694, 475723, 475804, 475811, 476873, 476916, 476918, 476931, 476948, 477760, 
478711, 478723, 479213, 479228, 479229, 479280, 479317, 479887, 479974, 480132, 480133, 480348

6 469791, 479213, 479965, 480206, 480237, 480268, 480377, 480690, 480698

7 476701, 476702, 476730, 476732, 479315, 480006, 480476, 480513, 480515, 480546

8 476548, 478516, 480690

9 473332, 475512, 476104, 476476, 477118, 478516, 478955, 479195, 479297, 479400, 479403, 479421, 479496, 
479507, 479509, 479533, 480113, 480116, 480117, 480154, 480213, 480315, 480345, 480513, 480515, 480585, 
480680, 480690, 480691, 480692, 480695, 480696, 480697, 480698

10 473332, 474014, 474019, 475694, 475723, 475804, 475811, 475932, 476873, 476916, 476918, 476931, 476948, 
477760

11 473332, 474977, 478516, 480206, 480219, 480257, 480268, 480350, 480513, 480515, 480695, 480698

12 473332, 478516, 480476, 480695, 480698

14 480222

15 478516, 480338

16 471016, 475172, 475665, 475666, 475667, 476014, 476104, 476476, 478955, 479195, 479403, 479421, 479887, 
480116, 480117, 480149, 480232, 480244, 480345, 480542, 480652

17 476701, 476702, 476730, 476732, 478192

18 473771, 475665, 475666, 477501, 477703, 480400, 480695, 480696, 480697

19 476532, 480487, 480649

20 469791, 473332, 473944, 475665, 475666, 477125, 477703, 480206, 480237, 480254, 480257, 480268, 480388, 
480656, 480690, 480695

21 473332, 474977, 475172, 475514, 475665, 475666, 475667, 475970, 478516, 478984, 480690, 480696, 480698

22 480695

24 480237, 480695

25 473771, 475172, 476104, 477501, 477703, 479339, 480638, 480697

28 475665, 475666, 476014, 476104, 479320, 480695, 480697

29 465958, 465961, 471169, 471649, 475314, 477319, 477321, 477802, 477804, 477810, 477811, 477814, 478723, 
478857, 479191, 480171, 480176, 480177, 480178, 480181, 480183, 480211, 480667

30 465958, 465961, 471105, 471649, 475226, 475314, 475970, 478739, 478760, 478820, 478857, 479228, 479229, 
479358, 480088, 480158, 480171, 480176, 480177, 480178, 480181, 480183, 480211, 480370, 480450, 480480, 
480673, 480685, 480703

31 471169, 475352, 475397, 475665, 475666, 476890, 478494, 479483, 479485, 479487, 479488, 479489, 479491, 
480171, 480176, 480177, 480178

32 472220, 474198, 476104, 479031, 479228, 479229, 479493, 480193, 480249

33 475657, 475970, 478265, 479248, 480097, 480450
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35 465216, 465798, 465961, 469043, 470204, 470206, 470207, 471016, 471261, 471267, 471539, 473917, 473997, 
474198, 475172, 475311, 475352, 475397, 475970, 476014, 476104, 476476, 476830, 477118, 477175, 477194, 
477444, 478192, 478208, 478325, 478674, 478955, 479026, 479195, 479228, 479229, 479283, 479291, 479305, 
479307, 479339, 479358, 479403, 479405, 479421, 479507, 479509, 479542, 479965, 479974, 479994, 479997, 
480002, 480094, 480116, 480117, 480127, 480129, 480149, 480202, 480206, 480219, 480222, 480243, 480252, 
480265, 480266, 480267, 480268, 480270, 480315, 480348, 480350, 480370, 480388, 480400, 480432, 480513, 
480515, 480585, 480625, 480663, 480672, 480680

36 465216, 468044, 469043, 470204, 470206, 470207, 471261, 471267, 475172, 476104, 476476, 476830, 477175, 
477194, 478325, 478674, 478955, 479513, 479997, 480149, 480202, 480252, 480345, 480350, 480585, 480652, 
480680

37 465216, 469043, 471261, 471267, 472898, 473297, 474024, 478208, 478592, 479965, 480149, 480202, 480219, 
480222, 480265, 480350, 480487, 480546, 480625

38 465798, 476104, 476476, 476830, 478208, 478516, 478955, 479305, 479403, 479421, 480116, 480117, 480266, 
480680

39 465216, 471261, 471267, 471539, 475172, 475352, 475394, 477444, 479026, 479421, 479513, 479962, 480116, 
480117, 480149, 480202, 480350

40 473297, 478192, 478592, 479542, 479965, 480350, 480377, 480676

41 471473, 473917, 475172, 475254, 476104, 476476, 477175, 477194, 478674, 478955, 479026, 479195, 479403, 
479405, 479421, 479477, 479497, 479513, 479974, 480002, 480094, 480099, 480113, 480116, 480117, 480136, 
480218, 480232, 480244, 480246, 480266, 480271, 480338, 480432, 480544, 480638, 480652, 480670

42 465798, 469043, 471261, 471267, 474024, 475254, 476104, 476476, 477118, 478208, 478674, 478955, 479195, 
479305, 479403, 479405, 479421, 479477, 479497, 479965, 480113, 480116, 480117, 480134, 480149, 480235, 
480243, 480345, 480350, 480377, 480476, 480513, 480515, 480625, 480652

43 469043, 471473, 472220, 474310, 475172, 475521, 475970, 476104, 477175, 477194, 479026, 479358, 479477, 
479497, 479513, 479962, 479974, 480002, 480099, 480173, 480370, 480480, 480643, 480672, 480673, 480676

44 476104, 478283, 478429, 478430, 478446, 478448, 478449, 478452, 478453, 479026, 479279, 479405, 479477, 
479497, 479974, 479994, 480002, 480149, 480506, 480625, 480652

45 474931, 475172, 476104, 476476, 477118, 477175, 477194, 479392, 479403, 479632, 479633, 480099, 480218, 
480585
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

’’ALF’’ 480643

+REPUnited 479496

100 LAT WOLNOŚCI 479493

ACRCC 479297

ADVATUS 478208

AGROL 479916

agroline 480270

ALKOSŁUPEK 479533

allerco 479280

ALMAK SECURITY 479392

ALOHA FROM DEER 477501

ALUPLASTI 480237

ALVIKA OUTDOOR EQUIPMENT 477703

AMW REWITA 479026

ANIMUS 479632

AP SZCZEPANIAK 480235

AQUA MISERICORDIAE WODA MINERALNA 479213

Aqua Planet Kryta Pływalnia w Trzebini 480544

arami 476890

archon PROJEKTY DOMÓW 480542

AS JOLANTA UBERMAN 479358

AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA 475311

BALTIC ARENA 479491

BANCOVO. 478955

BASEPRO 475314

BERANI 480214

bez GMO Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH  
PASZAMI BEZ GMO 477810

bez GMO Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH  
PASZAMI BEZ GMO 477811

bez GMO Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH  
PASZAMI BEZ GMO 477814

Bi BA NATURAL SPRING WATER 480249

BIG OCHRONA 480218

Błękitny Węgiel 480350

BONAppetit restaurant 475521

BRAVO Sport POLECA 479421

BUDOHIT 480546

CAT THE LORD 475666

Centrum Handlowe Galicya 471261

CENTRUM ROZLICZEŃ PODATKOWYCH  
Certyfikat księgowy nr 29057/08  
mgr Monika Mika-Bodek rozliczenia  
kadrowo-płacowe rozliczenia PIT, CIT, VAT usługi  
szkoleniowe centrumrozliczen@interia.pl  
www.centrumrozliczen.com.pl 480129

Chili Lab 480215

CK Money 468044

CLASSIC MIX FORT FISH 475514

CM Cieszyński Miód 480450

Credit Agricole Konto dla Ciebie 480680

Cukiernia JAGÓDKA z pasją od 1988  
Firma Mohoń 480480

CYBER MONDAY 479291

Czaniecki. Tu zaczyna się smak 480370

DEPO AGENCJA I SKŁAD CELNY 475394

DIETY GRIPACTIVE 476948

digitalpoland 479403

Dobre Zabawki.com 480127

DOG THE KING 475665

DOUBLEU 480400

dr100 479507

Dziabarka 479542

ecolos 480348

Enzybac 479545

EP ESPIRO PROPERTY Budujemy jakość! 480625

EPP 475172

EZOLINIA WRÓŻBY „Tarocistka Agnelya” 474931

FAMON 479228

FFAS 475512

fill & enjoy 474977

FISKAS 480265

Fitmedica 479405

FoodMonkeys We are what we eat 480672

FRANOWO CENTRUM 469043

FreeLight 480219

FROPT 477125

Fun TECH Praca. Zabawa. Nauka.  
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rynku  
Zabawek i Artykułów Biurowych 476014

FUNEBRE 479633

G GUM Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o. 480134

Galaretka Familijna 478857

Galeria Nowy Świat 471267

GASTROCLINIC 479477

GASTRO-MED 479497

GMO free BASED ON MILK FROM COWS  
FED NON-GMO 477802

GMO frei MIT MILCH VON KÜHEN,  
DIE GMO-FREIES FUTTER BEKOMMEN 477804

Go Vegan FALAFEL BEIRUT POLAND 474310

Goodbaby 473332
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Gorący Potok 479974

Gorący Potok 480002

greenline 480267

gremi media 476476

GRILL HOUSE 479191

GRIPACTIVE GARDŁO I KRTAŃ 476918

GRIPACTIVE GARDŁO I KRTAŃ 477760

GRIPACTIVE 476931

Gripex M 475804

Gripex NOC Gripex N 475694

GTI 479965

HARD Shape 2 in 1 479994

HCP 479315

help4skin 479317

HOME DeLICATe 479887

HTH HOTEL TEAM HOLDING 480173

HUSSAR 479031

ILUSI 480656

INDYKPOL PASZTET Z INDYKA  
DO PIEKARNIKA GWARANCJA 100% jakości 477319

INDYKPOL PASZTET Z ŻURAWINĄ  
GWARANCJA 100% jakości 477321

INEXT 480154

INSTALTERM 480515

it INSTALTERM 480513

ja1.pl CZYSTE PARAPETY 476532

jpk insight 480315

Julia Nessa 480006

KAMRACKA 475657

Kapitańskie 480181

Kapitańskie 480183

KARINO 479483

KARPISZON 480432

KEEYO 480213

kfa armatura 480268

kfa 480206

KLINIKA MEDEST 480506

KONFIGURATOR ELEWACJI.pl 480487

KORCIPKA WYRÓB MANUFAKTUROWY 480097

koziołki 480099

KREATYWNA POLSKA 473917

KS GÓRNIK POLKOWICE 480638

Kulinaria Sztuka dobrego smaku 471649

Laboratorium EE 480113

LAND FOOD GRAIN FREE 475397

LBE 475254

Lemon Gang DAJEMY WYCISK CYTRYNOM 472220

line bike accessories 480698

Line camping 480695

line kitchen accessories 480690

line light decor 480692

Line sporty 480697

line travel 480696

LODO TEKA 480673

lody igga 478739

LODY ŻYWIECKIE 480088

LOTOS Upstream 474024

Luks 1984 480257

LUŚKA 479488

LWÓWEK AMERICAN WHEAT ORYGINALNE  
PIWO Z BROWARU W LWÓWKU ŚLĄSKIM  
NAJSTARSZY BROWAR W POLSCE  
Browar Lwówek 1209 474198

ŁACIATA 479487

MADAMECOCO 480388

Mazovia Equi Cup 480246

mBank Bądź czujny Uważaj w sieci 480585

medicus care pomagamy słyszeć 478429

medicus care pomagamy słyszeć 478453

medicus care 478448

medicus clinic dolnośląskie centrum  
laryngologii 478449

medicus expert aparatura medyczna 478446

medicus self chirurgia plastyczna  
i medycyna estetyczna 478452

medicus self 478430

medicus 478283

MELUMIN DERMEDIC 478477

MIDPARTS AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW 479283

MIFAM SUPER LUX 475932

mobi Parking 480345

MOC PŁYNOTERAPII 480132

MOJADZIUPLA 479305

mokry nosek 479279

MULTI SYSTEM 480377

MURGRABIA 478192

MyFish 480171

MyFish 480176

MyFish 480177

MyFish 480178

Naturell METYLO-B12 500 474019

Naturell METYLO-B12 500 476873

NETFILM NAJLEPSZE FILMY I SERIALE 480117

Netter 471169

NEURO MATEMATYKA 480670

NOWA JA 480094

NOWAK MOSTY 472898

NTFLX NAJLEPSZE FILMY I SERIALE 480116

O’LA VOGA LV 479339

OCETIX Grudziądz Rok zał. 1948  
Musztarda PRODUKT BEZGLUTENOWY  
pomorska  BEZ SUBSTANCJI  
KONSERWUJĄCYCH 478760



1 2 1 2

Nr  ZT06/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

OCETIX Grudziądz Rok zał. 1948  
SOS PIEPRZOWY OSTRY  
PRODUKT BEZGLUTENOWY 478820

Ogarnij Inżynierię 479195

OGRODY GEYERA 479513

OMC Motors 465216

Palma Pierwszeństwa Polska 480271

PARADYŻ CHEMIA BUDOWLANA 480649

Pazola TRAVEL & ADVENTURE  
ODKRYJ Z NAMI ŚWIAT 477444

Perfect Lashes from eyelashextensioncork.ie  
SILK LASHES 478984

PERMIX 474710

Pg - „Bioekol” 478494

Piambo 480254

PianoLand Pan Pianinko 480338

piknik mieszkaniowy 471016

PIZZA RICARDO 480685

PKO ROTUNDA 477175

Plumki kazimierskie 471105

PMTH Precious Metals Trading Hub 480222

Podwodne Królestwo 480663

Pomologia Prószków 480232

Pomologia Prószków 480244

POZNANIA 479997

Preskryptor 479509

PROTECTIVA 478711

Proteilan 478723

Q POLSKI PRODUCENT GWARANCJA JAKOŚCI 480211

Qmam Property 480149

QUALITY FACTOR 480243

R&D Centre INVENTOR 480476

Rebel ELECTRO 478516

ReQten 474014

Rest Capital Investments 478325

Rockbridge 476830

Rogowski 480676

ROK 1884 ZAŁ. TRADYCYJNA WÓDKA  
CZYSTA TORUŃSKA - CZYSTA -  
WIELOKROTNA FILTRACJA T 1884  
Z WYSOKOGATUNKOWEGO SPIRYTUSU -  
TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE - 479248

ROK ZAŁ. 1974 ADAMOWSCY  
Legendarna gościnność 480202

ROTUNDA 477194

SALENA 479229

SAMO CENTRUM WSZECHŚWIATA 476104

SAN LORENZO 471473

SCHODOWY SYSTEM KORZENIOWY 479485

seQre 480691

SHERIFF 911 473944

SIGNUM POLONICUM 480136

SKAŁA OSM 480667

SKYLIGHT BROKERS 478674

SMAKOVITA 479489

SOBÓTKA Pasieka 475226

SORBEFRUTA 480703

SPICY 473771

SuperDrob kurczak ze wsi z powolnego  
chowu 100% PASZA ROŚLINNA 5 POLSKICH  
ZBÓŻ PSZENICA, PSZENŻYTO, JĘCZMIEŃ  
OWIES KUKURYDZA MARCHEWKA  
100% POLSKI CHÓW Z MAŁYCH,  
RODZINNYCH GOSPODARSTW  
czy wiesz że? Polski kurczak na mocy ustawy  
o ochronie zwierząt z dnia 11 marca 2004 r.  
hodowany jest BEZ DODATKU HORMONÓW  
Polski kurczak na mocy dyrektywy  
UE 1831/2003 od dnia 1 stycznia 2006 r.  
żywiony jest paszą BEZ ANTYBIOTYKOWYCH  
STYMULATORÓW WZROSTU  
www.kurczakzewsi.pl 465958

SuperDrob 465961

SWINGCAR 479320

ŚLĄSKI WĘGIEL EkoChamp 471539

THE ORIGINAL PREMIUM IRON ENERGY 480193

to NATURALNE 480158

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE  
Herbitussin POROST ISLANDZKI 475723

T-REX 476548

varico w biznesie warto na nas liczyć 479400

VCM VERSEO CAMPAIGN MANAGER 465798

vector 478592

Vendo Center 470207

Vendo Park 470206

Vendo 470204

VERVINCI TRAVEL 479962

VIANA INTIMA 475667

Vikilady 479307

WEEKEND FM 480266

WISENE 477118

WÓDKA CIECHOCIŃSKA POLISH VODKA  
Czysta 478265

www.zglospranie.pl 473297

WX 473997

x EXPERT.PL 480252

Z-CARBON 476702

Z-CF 476701

Z-HIPS 476730

Zoo Delikatesy 475352

Z-SUPPORT 476732

ZWIERZOCHRON 480652

ŻYCIE W PŁYNIE 480133



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.

1311509 mark. (2016 04 15, 2015 10 16)
CFE: 24.17.02, 27.05.01 3

1316448 (2017 12 14)
CFE: 26.07.04, 26.11.13 3, 18, 25

1384726 INSPIRIA (2017 10 27, 2017 10 26) 9
1384739 (2017 11 01)

CFE: 26.03.02, 28.03.00 7
1384754 BAURISAR (2017 11 08)

CFE: 27.05.01 18, 25
1384760 TWSBIJr (2017 11 20)

CFE: 27.05.01 16
1384768 JY (2017 11 20)

CFE: 27.05.01 12
1384786 (2017 11 08)

CFE: 28.03.00 32
1384789 TAITONG (2017 11 20)

CFE: 27.05.01 12
1384790 ODUBLE ODIN (2017 11 20)

CFE: 27.01.01 12
1384791 mEATzie (2017 06 06, 2016 12 05) 5, 21, 28, 31
1384799 BlueXtel (2017 08 08) 9
1384827 LUKANA (2017 10 30, 2017 05 18)

CFE: 25.01.06, 27.05.24, 29.01.13 29
1384828 (2017 11 06, 2017 06 05)

CFE: 19.07.01, 29.01.12 29
1384833 FULLTURE (2017 11 20)

CFE: 27.05.01 12
1384874 (2017 11 08)

CFE: 28.03.00 37
1384903 UCAPSA (2017 09 14, 2017 06 02) 5

1384904 PEMVALU (2017 09 14, 2017 06 02) 5
1384906 LASOTRONIC (2017 10 25)

CFE: 26.11.08, 27.05.08 9, 10
1384915 (2017 11 08)

CFE: 25.03.01, 28.03.00 29
1384983 Lignofix (2017 06 12) 1, 2, 5, 16, 17
1384997 cookplus (2017 10 23) 7, 11, 21, 35
1385006 KANSAI PAINT (2017 10 31) 2
1385029 ADMIREX (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1385032 CIRCULOK (2017 12 05, 2017 06 05) 6
1385033 MAF (2017 12 05, 2017 06 05) 6
1385038 BREDAX (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1385039 ALLAMOR (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1385040 LIMAROSA (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1385041 AUMA (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1385046 LASTULIN (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1385047 LIAMIL (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1385048 LYSERC (2017 11 08, 2017 10 26) 5
1385049 MILDA (2017 11 08, 2017 10 26) 5
1385060 nimm 2 Aloha (2017 11 23, 2017 07 11) 30
1385063 itaxi (2017 10 13) 9, 39, 42
1385077 MINAVARA (2017 10 11)

CFE: 17.02.01, 27.03.15 14, 18, 25, 26
1385081 ROYAL Ionized water (2017 11 16, 2017 06 13)

CFE: 24.09.05, 25.01.13, 26.11.03, 
27.05.02, 29.01.12

32

1385088 COLLART (2017 11 27) 10
1385095 Freee Way (2017 06 14)

CFE: 27.05.01 9, 35, 38, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 22

1  1384983 

2  1384983, 1385006 

3  1311509, 1316448 

5  1384791, 1384903, 1384904, 1384983, 1385029, 1385038, 1385039,
 1385040, 1385041, 1385046, 1385047, 1385048, 1385049 

6  1385032, 1385033 

7  1384739, 1384997 

9  1384726, 1384799, 1384906, 1385063, 1385095 

10  1384906, 1385088 

11  1384997 

12  1384768, 1384789, 1384790, 1384833 

14  1385077 

16  1384760, 1384983 

17  1384983 

18  1316448, 1384754, 1385077 

21  1384791, 1384997 

25  1316448, 1384754, 1385077 

26  1385077 

28  1384791 

29  1384827, 1384828, 1384915 

30  1385060 

31  1384791 

32  1384786, 1385081 

35  1384997, 1385095 

37  1384874 

38  1385095 

39  1385063 

42  1385063, 1385095



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.

455400 AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 07 18 3, 5, 35

470080 PONIATOWSKI MARIUSZ; RUTKOWSKI ADAM
2017 10 02 21, 25, 32

472625 INVICTA GROUP Societe par actions  
simplifiee
2017 09 26 11, 35

468313 PREMIUM DISTRIBUTION SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 09 16 25, 41

471238 PERRIGUE PATRICK
2017 08 02 25

467853 EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 07 27 3

467836 PONIATOWSKI MARIUSZ; RUTKOWSKI ADAM
2017 10 31 32

472910 MUSIAŁ GABRIEL
2017 11 06 41

468375 Chanel SARL
2017 11 07 35

472742 Eurovet Animal Health B.V.
2017 11 16 5

473259 DBJ Holding B.V.
2017 11 27 14, 25, 35

474673 Stanno Holding B.V.Stanno Holding B.V.
2018 01 16 25

474572 Next Retail Ltd.
2018 01 16 35

470449 SONIA DRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 01 15 35

476141 OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
2018 01 16 29, 32

476160 Societe des Produits Nestie SA
2018 01 18 29, 30, 35, 43

472417 LOTTO SPORT ITALIA S.p.A
2018 01 22 16, 28, 35

474212 SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 01 03 36, 37

475530 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA  
W SIERPCU
2018 01 19 30

468835 SEVEN S.P.A.
2018 01 23 18

473174 WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 01 23 11, 35

476624 Pharma Stulln GmbH
2018 01 23 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1366064 RED BULL GMBH
2018 01 23 28
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