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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2018 r. Nr ZT14

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) 455592 (220) 2016 04 26
(731) BIOSFERA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) DROGERIA MAGIA NATURY
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: kosmetyków do pielęgnacji ciała, 
skóry, włosów i paznokci, ziołowych kosmetyków do pielę-
gnacji ciała, skóry, włosów i paznokci, kosmetyków do pielę-
gnacji skóry dzieci i niemowląt, kosmetyków upiększających, 
kosmetyków do makijażu, maseczek do twarzy, kremów 
do twarzy i ciała, balsamów do ciała, preparatów do opa-
lania, preparatów do ochrony przeciwsłonecznej, szampo-
nów i odżywek do włosów, preparatów do stylizacji włosów, 
mydeł toaletowych, mydeł w płynie, żeli do kąpieli, płynów 
i olejków do kąpieli, płynów do higieny intymnej, dezodo-
rantów osobistych, wód toaletowych, olejków kosmetycz-
nych, olejków eterycznych, środków do higieny jamy ustnej, 
past do mycia zębów, chusteczek nasączanych płynami ko-
smetycznymi, ziołowych preparatów leczniczych i kosme-
tycznych, artykułów chemii gospodarczej, płynów do na-
czyń, proszków i płynów do prania, środków do czyszczenia 
i zmywania powierzchni w gospodarstwach domowych, 
odświeżaczy powietrza, suplementów diety, ziołowych su-
plementów diety, książek i czasopism zielarskich, naczyń 
do zaparzania herbat i ziół, dzbanków i czajników do zapa-
rzania herbat i ziół, filiżanek, kubków, tkanin naturalnych, 
w tym tkanin lnianych, mat naturalnych, w tym mat lnianych, 
odzieży z tkanin naturalnych, w tym z odzieży z tkanin lnia-
nych, herbat, herbat ziołowych, zdrowej żywności, miodów, 
olejów jadalnych, mąki, kasz, płatków zbożowych, bezglu-
tenowych produktów spożywczych, syropów owocowych, 
naturalnych soków owocowych, wyciągów z ziół, przypraw 
ziołowych, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dystrybucja broszur i ulotek reklamowych.

(210) 460999 (220) 2016 09 01
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) rp.pl

(531) 03.07.01, 24.17.01, 24.17.02, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 
29.01.13

(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 agen-
cji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń 
reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gro-
madzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, usługi 
publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej 
sieci komputerowej materiałów reklamowych, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, 
badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, 
wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów re-
klamowych, doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie 
księgowości, 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubez-
pieczeniowych, usługi finansowe, doradztwo w sprawach 
podatkowych, z wyłączeniem księgowości, 38 usługi w za-
kresie telekomunikacji, zapewnianie wielu użytkownikom do-
stępu do informacji komputerowych w sieciach komputero-
wych i do baz danych, udostępniania miejsca w Internecie dla 
prowadzenia na żywo debaty z udziałem wielu internautów 
(„chatroom”), usługi dla grup dyskusyjnych on-line, łączność 
i przesyłanie danych, obrazów i dokumentów przez globalną 
sieć komputerową, dostarczanie wiadomości przez przekaz 
elektroniczny, a także za pomocą innych środków komuni-
kacji, usługi telekomunikacyjne związane z komputerowymi 
listami i grupami dyskusyjnymi oraz portalami społecznościo-
wymi, zapewnianie dostępu do komputerowych list i grup 
dyskusyjnych oraz portali społecznościowych, poczta elek-
troniczna, ogłoszenia elektroniczne: usługi z zakresu agencji 
prasowych i informacyjnych, emisja programów telewizyj-
nych 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, udo-
stępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o te-
lekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie 
dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomu-
nikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność 
przez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewi-
zyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi 
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomu-
nikacji, usługi telekonferencji i wideokonferencji, transmisja 
przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, 
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów interneto-
wych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedialne, 
mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, 
wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie 
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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, 
usługi telekonferencji i wideokonferencji, transmisja przez 
telewizję kablową, transmisja programów radiowych, trans-
misja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, 
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedialne, mia-
nowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, wypo-
życzania dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu 
dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, prze-
syłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz da-
nych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
związanych z telezakupami, łączność przez terminale kompu-
terowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cy-
frowych, transmisja programów telewizyjnych, udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem 
tras połączeń i połączeń w telekomunikacji, 41 usługi w za-
kresie edukacji, kształcenia, rozrywki. działalności sportowej 
i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publikowania, usługi 
zakresu publikowania tekstów, usługi publikowania elektro-
nicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej 
informacji, tekstów, obrazów, gazet, dzienników, czasopism, 
książek, druków, fotografii, poradników, broszur, map, atlasów, 
materiałów instruktażowych, dodatków do nich, opracowa-
nie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, 
edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi udostępnia-
nia strony internetowej zawierającej treści edukacyjne, roz-
rywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzielania informacji 
w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultury za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi w zakresie organizowania 
debat i dyskusji publicznych, organizowanie i obsługa pra-
sowa kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, se-
minariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, 
kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie infor-
macji 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 korespondencyjne, informa-
cje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo 
na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, opracowywa-
nie i gromadzenie informacji w dziedzinach powszechnego 
zainteresowania, tj. informacji dotyczących wydarzeń w kraju 
i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, usługi w za-
kresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi edu-
kacyjne związane z modą, w tym opracowywanie i groma-
dzenie informacji o modzie, 42 usługi w zakresie informatyki: 
konwersja danych i dokumentów na formę elektroniczną, 
opracowywanie i administrowanie stronami internetowymi 
dla osób trzecich, prowadzenie portalu internetowego, opra-
cowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, wzornictwie, 
wyposażeniu wnętrz, hosting komputerowych list i grup 
dyskusyjnych oraz portali społecznościowych, projektowanie 
komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz portali społecz-
nościowych, 45 porady prawne, badania prawne, zarządzanie 
prawami autorskim, opracowanie i gromadzenie informacji 
o modzie.

(210) 464708 (220) 2016 12 04
(731) PACEK STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EMIX, Rusinowo
(540) AMERICANOS
(510), (511) 29 desery na bazie mleka w proszku, 30 lody 
w proszku, napoje w proszku zawierające kakao, syrop skro-
biowy w proszku [do żywności], pochodne skrobi kuku-
rydzianej w proszku do sporządzania napojów, preparaty 
w proszku do sporządzania napojów typu shake, krem budy-
niowy w proszku.

(210) 465646 (220) 2016 12 27
(731) PILARCZYK KACPER KRZYSZTOF, Kraków;
SZACIŁOWSKI KONRAD TADEUSZ, Karniowice
(540) LAB-ART

(531) 19.11.25, 07.03.12, 27.05.01
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiar-
skie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy prosz-
kowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, pro-
dukty chemiczne związane z malarstwem oraz konserwacją 
dzieł sztuki, takie jak kleje, wypełniacze i kity, pigmenty, spo-
iwa do farb i lakierów, balsamy, barwniki, bejce, emalie, oleje 
do konserwacji, podkłady, preparaty ochronne, preparaty 
do konserwacji dzieł sztuki, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, 
szalak, kalafonia, politury, środki zabezpieczające dzieła sztu-
ki, terpentyny, utrwalacze, wiążące środki do farb, żywice, 
37 konserwacja i naprawy dzieł sztuki.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 468232 (220) 2017 02 27
(731) SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Żary
(540) prezentomat
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, 35 usługi sprzedaży 
towarów, usługi sprzedaży towarów przez Internet, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży dotyczą-
ce towarów: odzieży, obuwia, artykułów piśmienniczych 
w tym długopisów, piór, ołówków, markerów, gadżetów 
reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony ko-
mórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb 
na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców na kompute-
ry, pokrowców na notebooki, pokrowców na laptopy, ra-
mek do zdjęć, toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, brelo-
ków, smyczek na klucze, przypinki, pinsy, badziki, artykuły 
szkolne, balony, zegary, skrobaczki do szyb, podkładki pod 
myszkę do komputera, zestawy ceramiczne w tym talerze, 
podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, 
dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce 
plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, 
karafki, zabawki dla dzieci, usługi sprzedaży przez Internet 
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dotyczące towarów: odzieży, obuwia, artykułów piśmien-
niczych w tym długopisów, piór, ołówków, markerów, 
gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na te-
lefony komórkowe, etui na komputery, toreb na kompu-
tery, toreb na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców 
na komputery, pokrowców na notebooki, pokrowców 
na laptopy, ramek do zdjęć, toreb, parasoli, zapalniczek, 
pendrive, breloków, smyczek na klucze, przypinki, pin-
sy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, skrobaczki 
do szyb, podkładki pod myszkę do komputera, zestawy 
ceramiczne w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kub-
ki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce, tale-
rze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki plastikowe, kub-
ki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci, usługi 
sprzedaży dotyczące towarów z nadrukiem: odzieży, obu-
wia, artykułów piśmienniczych w tym długopisów, piór, 
ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, 
notesów, etui na telefony komórkowe, etui na komputery, 
toreb na komputery, toreb na laptopy, toreb na notebo-
oki, pokrowców na komputery, pokrowców na notebooki, 
pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć, toreb, paraso-
li, zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek na klucze, 
przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, 
skrobaczki do szyb, podkładki pod myszkę do kompute-
ra, zestawy ceramiczne w tym talerze, podstawki, kubki, 
filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, 
sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki pla-
stikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla 
dzieci, usługi sprzedaży przez Internet dotyczące towarów 
z nadrukiem: odzieży, obuwia, artykułów piśmienniczych 
w tym długopisów, piór, ołówków, markerów, gadżetów 
reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony ko-
mórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb 
na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców na kompute-
ry, pokrowców na notebooki, pokrowców na laptopy, ra-
mek do zdjęć, toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, brelo-
ków, smyczek na klucze, przypinki, pinsy, badziki, artykuły 
szkolne, balony, zegary, skrobaczki do szyb, podkładki pod 
myszkę do komputera, zestawy ceramiczne w tym talerze, 
podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, 
dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce 
plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiów-
ki, karafki, zabawki dla dzieci, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie 
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-
rów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing tele-
foniczny, marketing bezpośredni, marketing afiliacyjny, 
marketing internetowy, kampanie marketingowe, reklama 
i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, marke-
ting imprez i wydarzeń, marketing dotyczący promocji, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-
cyjnych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, 39 do-
starczanie paczek.

(210) 471003 (220) 2017 04 27
(731) TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SHOPIN

(531) 10.03.10, 10.03.11, 26.04.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieru-
chomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo 
w sprawach majątku nieruchomego, wycena nierucho-
mości, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biuro-
wych oraz usługowych, doradztwo, usługi deweloperskie 
związane z inwestycjami kapitałowymi w nieruchomości, 
zarządzania nieruchomościami, wyceną nieruchomości, 
pośrednictwem w sprzedaży domów i lokali, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym i nieruchomościami, informacja 
i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, kup-
no i sprzedaż nieruchomości na własną rzecz.

(210) 471902 (220) 2017 05 19
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BROWAR ŁOMŻA

(531) 03.04.07, 03.04.22, 03.04.24, 05.03.11, 05.03.13, 26.01.01, 
26.01.05, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 32 piwo, woda mineralna, woda gazowana, na-
poje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, na-
poje energetyczne i izotoniczne.

(210) 472038 (220) 2017 05 24
(731) KALISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Frania
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do prania, detergenty piorące 
do użytku w gospodarstwie domowym, dodatki do prania, 
dodatki do prania do zmiękczania wody, preparaty do czysz-
czenia tkanin, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki do pra-
nia tkanin, środki do namaczania prania, środki do płukania 
do prania, środki zmiękczające do prania, środki ochronne 
do prania, środki wygładzające i nadające praniu połysk, 
płyny do prania, proszki do prania, kapsułki do prania, mydła 
do prania, krochmal do prania, mydła, mydła w płynie, mydła 
w kostce, 11 kuchenki gazowe, lodówki, czajniki elektryczne, 
frytkownice, gofrownice, suszarki do włosów.

(210) 472258 (220) 2017 05 29
(731) SOBIERAJ JAROSŁAW, Cieszyn
(540) BONOVITA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej wy-
mienionych towarów: kasze, płatki zbożowe, ryże, musli, 
masła, pasty, smarowidła, oleje, oliwy, produkty liofilizowane, 
batony owocowe, czekolada, bakalie - ziarna, bakalie - owo-
ce suszone, ciastka, desery, dżemy, konfitury, kakao, suszone 
chipsy z warzyw i owoców, białka roślinne, soki naturalne 
(jednodniowe), soki kiszone, lemoniady, napoje likopenowe, 
napoje energetyczne, smootie, syropy, herbaty, kawy, wody 
kokosowe, wody lecznicze, octy, kwas chlebowy, cukry i sło-
dziki, mąki, makarony, drożdże, ziarna, owsianki, produkty 
z miodu, konserwy, pasztety, bakterie jogurtowe, mleko 
i śmietany, napoje roślinne, sery, przyprawy, buliony, produk-
ty gotowe: sosy, zupy, kiszonki, suplementy diety, probiotyki, 
herbaty ziołowe, zioła w tabletkach, kosmetyki, książki.

(210) 473040 (220) 2017 06 19
(731) HOLA AMIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa
(540) erasmus DORM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.01, 26.01.14
(510), (511) 35 marketing, reklama, reklama radiowa, rekla-
ma telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach in-
ternetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży świadczonych usług, prezentacja oferty 
handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w tar-
gach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyż-
szych usług, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, 43 biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo 
kulinarne, elektroniczne usługi informacyjne związane z ho-
telami, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja hote-
lowa, informacja o usługach restauracyjnych, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organi-
zowanie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, 
organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie 
zakwaterowania w hotelach, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje, rezerwa-
cja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja pokoi, rezer-
wacja stolików w restauracjach, rezerwacja zakwaterowania, 

rezerwacja zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwa-
terowania w hotelach, snack-bary, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na kongresy, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie 
pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostęp-
nianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
udostępnianie sal konferencyjnych, udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w ho-
telach, usługi barowe, usługi degustacji win (dostarczanie 
napojów), usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi klubów 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajl-
barów, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usłu-
gi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hote-
le, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary 
bistro, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie goto-
wania posiłków, usługi w zakresie kafeterii, usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, usługi w zakresie pubów, usługi 
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pokojów 
turystom, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzy-
skie, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 473761 (220) 2017 07 06
(731) ALTER SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowo Podgórne
(540) alter S.A.

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy 
dźwiękowe, alarmy pożarowe, alkoholomierze, ampero-
mierze, analizatory powietrza, aparatura do kontrolowania 
temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura 
i przyrządy dla chemii, aplikacje komputerowe do pobra-
nia, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, 
baterie słoneczne, bezpieczniki topikowe, brzęczyki, cewki 
[induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne 
i chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy 
do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrują-
ce przebieg zjawiska w czasie] i cyfrowe stacje meteorolo-
giczne, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
czytniki kodów kreskowych ,czytniki książek cyfrowych 
i detektory podczerwieni i diody świecące [LED], drogowe 
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], dzwonki 
[urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, 
dzwonki sygnalizacyjne, elektroniczne etykietki na towa-
rach, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi 
ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elek-
tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściem-
niacze światła i elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
elektryczne urządzenia pomiarowe, gazometry [urządzenia 
pomiarowe], instalacje elektryczne, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instala-
cje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe, 
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe 
do silników, kamery, termowizyjne, kamery wideo, kolekto-



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT14/2018

ry elektryczne, komórki fotowoltaiczne, komputery, kom-
putery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, 
kondensory optyczne, końcówki [elektryczność], lampy 
optyczne, latarnie sygnalizacyjne, liczniki, ładowarki do ba-
terii, łączniki elektryczne, materiały na przewody instalacji 
elektrycznych [kable], mikroprocesory, monitory [programy 
komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], nadajniki 
sygnałów elektronicznych, ochronniki przepięciowe, omo-
mierze, oporniki elektryczne [rezystory], optyczne czytniki 
znaków, oscylografy, panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, płytki dla układów scalonych, pół-
przewodniki, procesory, centralne programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe 
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane prze-
kaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, 
przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektrycz-
ność], przetworniki, elektryczne przewodniki, elektryczne 
przewody, elektryczne przyciski do dzwonków, przyrządy 
do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, 
przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy 
pomiarowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity 
rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektrycz-
ność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], regulatory 
świateł scenicznych, skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elek-
tryczność], sondy do celów naukowo-badawczych, sprzęt 
komputerowy, styki elektryczne, sygnalizacja świetlna lub 
mechaniczna, syreny, szafy rozdzielcze [elektryczność], świa-
tła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablice połą-
czeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze 
[elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mecha-
niczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, transformatory 
elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, tran-
zystory [elektronika], triody, tuleje łączące do kabli elektrycz-
nych tworniki [elektryczność], układy scalone, urządzenia 
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia 
do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urzą-
dzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru 
ciśnienia, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do regulowania kotłów, urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia i sprzęt dla 
ratownictwa, urządzenia monitorujące, elektryczne, urzą-
dzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], 
urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządze-
nia zdalnego sterowania, wilgotnościomierze, woltomie-
rze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki 
ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące 
światło, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detek-
tory], wykrywacze dymu, wzorniki [przyrządy pomiarowe], 
złącza do przewodów elektrycznych złączki do przewo-
dów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [Oukebox] 
do komputerów, znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące 
lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecą-
ce, urządzenia i przyrządy do ratowania życia, elektryczne, 
elektroniczne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne oraz kontrolne urządzenia do transmisji i reprodukcji 
dźwięku i obrazu, komputery i sprzęt przetwarzający dane, 
37 usługi instalacyjne, konserwacja i naprawy serwisowe 
w zakresie automatyki przemysłowej urządzeń i przyrządów 
do ratowania życia oraz elektrycznych, elektronicznych, 
optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych 
oraz kontrolnych urządzeń do transmisji i reprodukcji dźwię-
ku i obrazu, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, 
40 wytwarzanie energii elektrycznej - fotowoltaika, montaż 
i serwis instalacji fotowoltaicznych.

(210) 473774 (220) 2017 07 06
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(540) KRUSZWICA Maestro

(531) 27.05.01, 05.03.11, 26.11.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 473778 (220) 2017 07 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Frutogello

(531) 27.05.01, 05.07.11, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pastylki [wyroby cukier-
nicze], owocowe (galaretki -) [słodycze], pomadki [cukierki], 
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, ga-
lanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze 
[cukierki], lizaki, cukierki, galaretki, półprodukty cukiernicze, żelki.

(210) 473779 (220) 2017 07 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Frutogello

(531) 05.07.11, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pastylki [wyroby cukier-
nicze], owocowe (galaretki -) [słodycze], pomadki [cukierki], 
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, 
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, sło-
dycze [cukierki], lizaki, cukierki, galaretki, półprodukty cukier-
nicze, żelki.

(210) 473787 (220) 2017 07 06
(731) BRANDCOMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) CHAPS
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(531) 27.05.01
(510), (511) 30 ciasta.

(210) 473790 (220) 2017 07 06
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,  

Neckarsulm, DE
(540) Gustoso

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ekstrakty mięsne.

(210) 473797 (220) 2017 07 06
(731) ARENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 

(531) 29.01.13, 26.02.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trze-
cich, reklama towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem lokalnych i światowych sieci komputerowych, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie 
ogłoszeń drobnych, obsługa rynków on-line w celu umożli-
wienia negocjacji transakcji handlowych między osobami 
trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, usługi w za-
kresie ogłoszeń drobnych, rozpowszechnianie informacji 
o towarach i usługach osób trzecich za pośrednictwem sieci 
internet, usługi porównywania cen, udostępnianie witryny 
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą 
której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w to-
wary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zle-
cenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokony-
wać transakcji, udostępnianie bazy danych lub katalogu 
informacji na temat oferty produktów innych firm w celu 
pomocy i umożliwienia handlu elektronicznego odbywają-
cego się na rynku elektronicznym nabywcom i sprzedaw-
com towarów i/lub usług w światowej sieci komputerowej, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty do czyszczenia i odświeżania, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: preparaty toaletowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: środki ścierne i polerskie, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: środki toaletowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-

duktami: wosk krawiecki i szewski, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: preparaty i arty-
kuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa-
raty i artykuły do tępienia szkodników, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
i artykuły dentystyczne, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: drobne wyroby metalowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: metalowe pojemniki i arty-
kuły do transportu i pakowania, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: pompy, kompre-
sory i wentylatory, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przybory do higieny i pielę-
gnacji urody dla ludzi i zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przyrządy do przy-
gotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, 
sztućce do jedzenia, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: aparatura, urządzenia i kable do zasto-
sowania w elektryce, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: magnesy, magnetyzery i de-
magnetyzery, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: sprzęt 
do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto-
graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: utrwalone na nośnikach informacje i dane, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: aparaty do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aparaty i instrumen-
ty medyczne i weterynaryjne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły do karmie-
nia i smoczki, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, usługi sprzedaży detalicznej 



10 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT14/2018

związane z następującymi produktami: meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: odzież medyczna, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: protezy i sztuczne 
implanty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: ochraniacze na uszy, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: gadżety erotyczne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: filtry do użytku przemysłowe-
go i domowego, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: instalacje i urządzenia do suszenia, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopa-
trywania w wodę i sanitacji, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: palniki, bojlery i podgrzewacze, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki 
żywności i napojów, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: urządzenia 
do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zapalniczki i zapalarki, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
jazdy i środki transportu, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały i urządze-
nia wybuchowe inne niż broń, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: biżuteria i wyroby 
jubilerskie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kamienie szlachetne, perły, metale szla-
chetne i ich imitacje, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przyrządy do mierzenia czasu, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zegarki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: akcesoria muzyczne, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: instru-
menty muzyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: materiały filtracyjne z papieru, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały i środki dla artystów i do dekoracji, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: papier i karton, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: torebki oraz artykuły do pako-
wania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-

pującymi produktami: kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: artykuły i materiały izolacyj-
ne i zabezpieczające, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: giętkie rury, rurki, węże i wypo-
sażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur 
sztywnych, wszystkie niemetalowe, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: plomby, 
uszczelki i wypełnienia, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: laski, kijki marszowe i trek-
kingowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: parasole i parasolki, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: wyroby rymarskie, bicze i ubrania 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: statuetki i dzieła 
sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton 
i marmur, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: drabiny i ruchome schody, niemetalowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, nieme-
talowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, 
niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przybory kosmetycz-
ne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt 
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: szczotki i inne arty-
kuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktem, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: materiały tekstylne do filtrowania, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstyl-
nych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tkaniny, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nakrycia głowy, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: obu-
wie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: igły i szpilki 
entomologiczne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztucz-
ne włosy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
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cymi produktami: zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, 
kółek lub łańcuszków], usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: sztuczne owoce, warzywa 
i kwiaty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: materiały do pokrywania podłóg i sztucz-
ne materiały do pokrywania gruntu, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokrycia ścian 
i sufitów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: artykuły i sprzęt sportowy, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: deko-
racje świąteczne i sztuczne choinki, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wyposa-
żenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: jaja ptasie i produkty 
z jaj, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: nabiał i substytuty nabiału, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: oleje i tłuszcze, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: przetworzone owady i larwy, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ryby, owoce morza i mięczaki, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: cukry, natu-
ralne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: sól, przyprawy i dodatki smakowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ściółka dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i leśne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: mięso i wędliny, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: karmy i pasze 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: żywe zwierzęta, organizmy do ho-
dowli, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: napoje bezalkoholowe, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: piwo i produkty piwowarskie, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: cydr, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: artykuły do użytku z tytoniem, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: tytoń i pro-
dukty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wapory-
zatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny 
do nich, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: zapałki.

(210) 473799 (220) 2017 07 06
(731) ARENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) arena

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trze-
cich, reklama towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem lokalnych i światowych sieci komputerowych, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie 
ogłoszeń drobnych, obsługa rynków on-line w celu umożli-
wienia negocjacji transakcji handlowych między osobami 
trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, usługi w za-
kresie ogłoszeń drobnych, rozpowszechnianie informacji 
o towarach i usługach osób trzecich za pośrednictwem sieci 
internet, usługi porównywania cen, udostępnianie witryny 
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą 
której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w to-
wary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zle-
cenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokony-
wać transakcji, udostępnianie bazy danych lub katalogu 
informacji na temat oferty produktów innych firm w celu 
pomocy i umożliwienia handlu elektronicznego odbywają-
cego się na rynku elektronicznym nabywcom i sprzedaw-
com towarów i/lub usług w światowej sieci komputerowej, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty do czyszczenia i odświeżania, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: preparaty toaletowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: środki ścierne i polerskie, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: środki toaletowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wosk krawiecki i szewski, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: preparaty i arty-
kuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa-
raty i artykuły do tępienia szkodników, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
i artykuły dentystyczne, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: drobne wyroby metalowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: statuetki i dzieła sztuki z metali nie-
szlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
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stępującymi produktami: pompy, kompresory i wentylatory, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: przyrządy do przygotowywania żywno-
ści, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obrób-
ki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektry-
ce, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: sprzęt do nurkowania, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą-
dzenia dydaktyczne i symulatory, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: akcesoria wspoma-
gające współżycie seksualne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aparaty do ochrony 
słuchu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: artykuły do karmienia i smoczki, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenosze-
nia pacjentów, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: odzież medyczna, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: protezy 
i sztuczne implanty, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia i przyrządy do fizjo-
terapii, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ochraniacze na uszy, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: gadżety 
erotyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: akcesoria zabezpieczające i do regulacji 
instalacji wodnych i gazowych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: instalacje i urządzenia 
do suszenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, usługi sprzedaży detalicznej związane 

z następującymi produktami: oświetlenie i reflektory oświe-
tleniowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: palniki, bojlery i podgrzewacze, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
i obróbki żywności i napojów, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia do ogrze-
wania i suszenia do użytku osobistego, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: urządzenia 
do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zapalniczki i zapalarki, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
jazdy i środki transportu, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały i urządze-
nia wybuchowe inne niż broń, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: biżuteria i wyroby 
jubilerskie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kamienie szlachetne, perły, metale szla-
chetne i ich imitacje, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przyrządy do mierzenia czasu, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zegarki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: akcesoria muzyczne, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: instru-
menty muzyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: materiały filtracyjne z papieru, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały i środki dla artystów i do dekoracji, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
teriały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: papier i karton, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: torebki oraz artykuły do pako-
wania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: artykuły i materiały izolacyj-
ne i zabezpieczające, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: giętkie rury, rurki, węże i wypo-
sażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur 
sztywnych, wszystkie niemetalowe, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: plomby, 
uszczelki i wypełnienia, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: laski, kijki marszowe i trek-
kingowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: parasole i parasolki, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: wyroby rymarskie, bicze i ubrania 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: statuetki i dzieła 
sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton 
i marmur, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
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cymi produktami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: drabiny i ruchome schody, niemetalowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, nieme-
talowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, 
niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przybory kosmetycz-
ne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt 
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: szczotki i inne arty-
kuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktem, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: materiały tekstylne do filtrowania, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstyl-
nych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tkaniny, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nakrycia głowy, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: obu-
wie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: igły i szpil-
ki entomologiczne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zawieszki [nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: sztuczne 
owoce, warzywa i kwiaty, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: materiały do pokrywania 
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pokrycia ścian i sufitów, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły i sprzęt 
sportowy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: jaja 
ptasie i produkty z jaj, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nabiał i substytuty nabiału, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: oleje i tłuszcze, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przetworzone owady i larwy, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-

duktami: przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ryby, owoce morza i mięczaki, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: ściółka 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: płody rolne i z akwakultury, produkty 
ogrodnicze i leśne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: mięso i wędliny, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: kar-
my i pasze dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: napoje bezalkoholowe, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pre-
paraty do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: piwo i produkty pi-
wowarskie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: cydr, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: preparaty do produkcji napojów alkoholo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: artykuły do użytku z tytoniem, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne 
oraz aromaty i płyny do nich, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zapałki.

(210) 473802 (220) 2017 07 06
(731) OLESIŃSKI RYSZARD, Sochocin
(540) exfolmo

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do wytwarzania barwni-
ków, 2 barwniki.



14 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT14/2018

(210) 473806 (220) 2017 07 06
(731) ARENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) arena.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trze-
cich, reklama towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem lokalnych i światowych sieci komputerowych, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie 
ogłoszeń drobnych, obsługa rynków on-line w celu umożli-
wienia negocjacji transakcji handlowych między osobami 
trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, usługi w za-
kresie ogłoszeń drobnych, rozpowszechnianie informacji 
o towarach i usługach osób trzecich za pośrednictwem sieci 
Internet, usługi porównywania cen, udostępnianie witryny 
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą 
której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w to-
wary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zle-
cenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokony-
wać transakcji, udostępnianie bazy danych lub katalogu 
informacji na temat oferty produktów innych firm w celu 
pomocy i umożliwienia handlu elektronicznego odbywają-
cego się na rynku elektronicznym nabywcom i sprzedaw-
com towarów i/lub usług w światowej sieci komputerowej, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty do czyszczenia i odświeżania, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: preparaty toaletowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: środki ścierne i polerskie, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: środki toaletowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wosk krawiecki i szewski, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: preparaty i arty-
kuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa-
raty i artykuły do tępienia szkodników, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
i artykuły dentystyczne, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: drobne wyroby metalowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: metalowe pojemniki i artykuły 
do transportu i pakowania, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: pompy, kompre-
sory i wentylatory, usługi sprzedaży detalicznej związane 

z następującymi produktami: przybory do higieny i pielę-
gnacji urody dla ludzi i zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przyrządy do przy-
gotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, 
sztućce do jedzenia, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: aparatura, urządzenia i kable do zasto-
sowania w elektryce, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: magnesy, magnetyzery i de-
magnetyzery, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: sprzęt 
do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto-
graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, multimedialne i fotograficzne, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: utrwa-
lone na nośnikach informacje i dane, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: akcesoria 
wspomagające współżycie seksualne, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: aparaty 
do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: aparaty i instrumenty medycz-
ne i weterynaryjne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły do karmienia i smocz-
ki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: odzież 
medyczna, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: protezy i sztuczne implanty, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: ochrania-
cze na uszy, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: gadżety erotyczne, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: akcesoria 
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: filtry do użytku przemysłowego i domowe-
go, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: instalacje i urządzenia do suszenia, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: in-
stalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszcza-
nia powietrza, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
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usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: palniki, bojlery i podgrzewacze, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żyw-
ności i napojów, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia do opalania się, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: zapalniczki i zapalarki, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pojazdy i środki 
transportu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: materiały i urządzenia wybuchowe inne 
niż broń, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: biżuteria i wyroby jubilerskie, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ka-
mienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przyrządy do mierzenia czasu, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: zegarki, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: akcesoria muzyczne, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: instrumenty muzyczne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mode-
le architektoniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały drukowane, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały filtracyjne z papieru, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: papier i karton, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich 
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszyst-
kie niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: plomby, uszczelki i wypełnienia, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: laski, kijki marszowe i trekkingowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: parasole 
i parasolki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: wyroby ry-
marskie, bicze i ubrania dla zwierząt, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: niemetalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
kamień, beton i marmur, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: budy, kojce i legowiska 
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej zwią-

zane z następującymi produktami: drabiny i ruchome scho-
dy, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: plansze, stoiska wystawowe 
i oznakowanie, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pojemniki, i spinacze 
i uchwyty do nich, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: statuetki, figurki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materia-
łów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazien-
kowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wy-
robu szczotek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, 
będące półproduktem, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały tekstylne do filtrowa-
nia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstyl-
nych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tkaniny, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nakrycia głowy, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: obu-
wie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: igły i szpilki 
entomologiczne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztucz-
ne włosy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, 
kółek lub łańcuszków], usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: sztuczne owoce, warzywa 
i kwiaty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: materiały do pokrywania podłóg i sztucz-
ne materiały do pokrywania gruntu, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokrycia ścian 
i sufitów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: artykuły i sprzęt sportowy, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: deko-
racje świąteczne i sztuczne choinki, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wyposa-
żenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: jaja ptasie i produkty 
z jaj, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: nabiał i substytuty nabiału, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: oleje i tłuszcze, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: przetworzone owady i larwy, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
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stępującymi produktami: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ryby, owoce morza i mięczaki, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: cukry, natu-
ralne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: sól, przyprawy i dodatki smakowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ściółka dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i leśne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: mięso i wędliny, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: karmy i pasze 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: żywe zwierzęta, organizmy do ho-
dowli, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: napoje bezalkoholowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: piwo i produkty piwowar-
skie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: cydr, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: artykuły do użytku z tytoniem, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń 
i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz 
aromaty i płyny do nich, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: zapałki.

(210) 473818 (220) 2017 07 07
(731) FRUSTO SPÓŁDZIELNIA AGROLOK  

W GOLUBIU-DOBRZYNIU SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Golub-Dobrzyń

(540) ViBox

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztucz-
ne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owa-
dobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 473857 (220) 2017 07 07
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) smykałki
(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, wafle, lody, sorbety.

(210) 474127 (220) 2017 07 14
(731) WYDRO JAN LOCK-TEL, Bochnia
(540) iRon GLASS

(531) 16.01.04, 16.01.11, 26.03.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 osłony na telefony komórkowe, 21 nie przero-
bione lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowa-
nego w budownictwie, 35 oferowanie w mediach produk-
tów dla handlu detalicznego w zakresie produktów: osłony 
na telefony komórkowe , nie przerobione lub półprzetworzo-
ne szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie.

(210) 474364 (220) 2017 07 19
(731) CHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) CBR
(510), (511) 6 koła i zestawy kołowe metalowe, rolki me-
talowe inne niż do maszyn, zestawy kołowe do rusztowań 
metalowych, koła do pojemników metalowych, kółka samo-
nastawne, zestawy kołowe skrętne z hamulcem metalowe, 
wyroby metalowe produkowane w procesie obróbki mecha-
nicznej: koła i zestawy kołowe metalowe, wyroby metalowe 
w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyroby żelazne 
i metalowe, drobnica metalowa - sprężyny, elementy złączne, 
gwoździe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, metalowe 
haki i jarzma, klamry (zaciski) metalowe, kołki metalowe, koł-
ki do ścian metalowe, kołki rozporowe, kołnierze metalowe, 
kształtki metalowe, metalowe elementy stolarki budowlanej, 
metalowe nakładki, nakrętki, nity, pierścienie dystansowe, 
podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, 
zaciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki, 7 części do maszyn, 
w szczególności: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, akce-
soria do łożysk tocznych, oprawy do łożysk tocznych, obudo-
wy, łożyska ślizgowe, główki cięgieł, tuleje łożyskowe, znor-
malizowane części maszyn, sprzęgła i głowice przegubowe, 
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, części maszyn 
produkowane na specjalne zamówienie, części zamienne 
do maszyn, narzędzia do części maszyn, łańcuchy napę-
dowe inne niż do pojazdów lądowych, koła pasowe, pasy 
do kół pasowych, pasy do przenośników, pasy do silników, 
pasy napędowe, pasy klinowe, pasy zębate, pasy taśmowe 
płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, pasy zespolone, 
złącza uszczelniające, zestawy naprawcze do piast kół, zesta-
wy łożysk rowerowych, łożyska samochodowe, łożyska tocz-
ne do maszyn i urządzeń rolniczych, łożyska przemysłowe, 
12 piasty do kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, 
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 17 pierścienie 
uszczelniające, uszczelnienia czołowe obrotowych elemen-
tów maszyn, podkładki elastyczne, uszczelki, uszczelnienia 
techniczne do masz5m, obrabiarek oraz silników pojazdów 
mechanicznych, materiały uszczelniające, podkładki z gumy 
lub fibry, pierścienie gumowe, gumowe artykuły formowe, 
sznury i uszczelnienia z gumy pełnej i porowatej, profile 
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z gumy pełnej, profile z gumy porowatej, 20 koła do wózków 
podnośnikowych, transportowych i do wózków sklepowych, 
kółka samonastawne niemetalowe, zestawy kołowe skrętne 
z hamulcem niemetalowe elementy z tworzyw sztucznych: 
kołki, podkładki, kapturki, 35 usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży części maszyn: łożysk tocznych i ślizgowych, akce-
soriów łożyskowych, opraw do łożysk tocznych, pasów kli-
nowych, znormalizowanych części maszyn, sprzęgieł, części 
maszyn, sprzęgieł, części maszyn produkowanych na spe-
cjalne zamówienie, główek cięgieł, złączek uszczelniających, 
części zamiennych do maszyn oraz części samochodowych, 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni z nastę-
pującymi towarami: koła i zestawy kołowe metalowe, rolki 
metalowe inne niż do maszyn, metalowe zestawy kołowe 
do rusztowań metalowych, metalowe koła do pojemni-
ków metalowych, kółka samonastawne metalowe, zestawy 
kołowe skrętne z hamulcem metalowe, wyroby metalowe 
produkowane w procesie obróbko mechanicznej: koła i ze-
stawy kołowe metalowe, wyroby metalowe w tym: blachow-
kręty, cybanty, czopy, drobne wyroby żelazne i metalowe, 
drobnica metalowa sprężyny, elementy złączne, gwoździe, 
gwoździe z szeroką główką metalowe haki i jarzma, klamry 
(zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, 
kołki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki koła i zestawy 
kołowe metalowe, rolki metalowe inne niż do maszyn, meta-
lowe elementy stolarki budowlanej, metalowe nakładki, na-
krętki, nity, pierścienie dystansowe, podkładki szpilki, śruby, 
śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki 
złączy i złączki, części do maszyn: łożyska toczne, akcesoria 
łożyskowe, akcesoria do łożysk tocznych, oprawy do łożysk 
tocznych, obudowy, łożyska ślizgowe, główki cięgieł, tule-
je łożyskowe, znormalizowane części do maszyn, sprzęgła 
i głowice przegubowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lądo-
wych, części maszyn produkowanych na specjalne zamó-
wienie, części zamienne do maszyn, narzędzia do części ma-
szyn, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 
koła pasowe, pasy do kół pasowych, pasy do przenośników, 
pasy do silników, pasy napędowe, pasy klinowe, pasy zębate, 
pasy taśmowe płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, 
pasy zespolone, złącza uszczelniające, zestawy naprawcze 
do piast kół, zestawy łożysk rowerowych, łożyska samo-
chodowe, łożyska toczne do maszyn, i urządzeń rolniczych, 
łożyska przemysłowe, piasty do kół pojazdów, sprzęgła 
do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów 
lądowych, pierścienie uszczelniające, uszczelnienia obroto-
we do elementów maszyn, podkładki elastyczne, uszczelki, 
uszczelnienia techniczne do maszyn, obrabiarek oraz silni-
ków pojazdów mechanicznych, materiały uszczelniające, 
podkładki z gumy lub z fibry, pierścienie gumowe, gumowe 
artykuły formowe, sznury i uszczelnienia z gumy pełnej i po-
rowatej, profile z gumy pełnej i porowatej, koła do wózków 
podnośnikowych, transportowych i do wózków sklepowych, 
kółka samonastawne niemetalowe, zestawy kołowe skrętne 
z hamulcem niemetalowe, usługi w zakresie prowadzenia 
sklepów i hurtowni oferujących towary: wyroby metalowe 
w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyroby żela-
zne i metalowe, drobnica metalowa - sprężyny, elementy 
złączne, gwoździe, gwoździe z szeroką główką metalowe 
haki jarzma, klamry (zaciski) metalowe, kołki metalowe, koł-
ki do ścian metalowe, kołki rozporowe, kołnierze metalowe, 
kształtki metalowe, metalowe elementy stolarki budowlanej, 
metalowe nakładki, nakrętki, nity, pierścienie dystansowe, 
podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, 
zaciski, zatrzaski, zawieszki złączy i złączki, części do maszyn, 
w szczególności: łożyska ślizgowe, główki cięgieł, łańcu-
chy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia 
do części maszyn, oprawy do łożysk tocznych, pasy do kół 

pasowych, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy na-
pędowe pasy klinowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lądo-
wych, tuleje łożyskowe, złącza uszczelniające, znormalizowa-
ne części maszyn, części maszyn produkowane na specjalne 
zamówienie, zamienne części maszyn, piasty kół pojazdów, 
piasty do kół pojazdów, uszczelnienia techniczne do ma-
szyn, obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, 
materiały uszczelniające, podkładki z gumy lub fibry, elemen-
ty z tworzyw sztucznych: kołki, podkładki, kapturki.

(210) 475305 (220) 2017 08 11
(731) MIŁEK MARCIN, Mysłowice
(540) eltro

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 elektronarzędzia.

(210) 475422 (220) 2017 08 17
(731) Farmak International Holding GmbH, WIDEŃ, AT
(540) EUKANOSOL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farma-
ceutyczne dla ludzi, leki dla ludzi, narkotyki do celów me-
dycznych, środki udrożniające górne drogi oddechowe, pre-
paraty farmaceutyczne, mianowicie spreje do nosa.

(210) 475604 (220) 2017 08 22
(731) KARP GABRIELA SUN FLOWER DERMICOS, Police
(540) Pixel Style
(510), (511) 3 naklejane ozdoby do paznokci, lakiery do pa-
znokci, 24 brokaty.

(210) 476151 (220) 2017 09 05
(731) WINNER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) NIKIZOO
(510), (511) 16 papier i karton, artykuły piśmienne i biurowe, 
materiały dla artystów, nalepki naklejki (artykuły papierni-
cze), książki, 18 plecaki, torby plażowe, chlebaki, bagaże i tor-
by do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki, przed-
mioty do zabawy, art. gimnastyczne i sportowe, ozdoby 
choinkowe, sprzęt do gier video, pojazdy zdalnie sterowane 
do zabawy, maski teatralne zabawkowe, rowery trójkołowe 
dla dzieci zabawki, hulajnogi zabawki, narty.

(210) 476409 (220) 2017 09 13
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE, 

Warszawa
(540) Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
(510), (511) 16 publikacje drukowane, druki, fotografie, pa-
pierowe materiały biurowe, materiały do nauczania, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, albumy upamiętniają-
ce wydarzenia, broszury, gazety, czasopisma, kalendarze, ka-
talogi, książki, afisze, plakaty, prospekty, podręczniki, rysunki, 
41 usługi wydawnicze, publikowanie, publikacja materiałów 
edukacyjnych, nauczanie, edukacja, nauczanie i szkolenia, 
usługi edukacji medycznej, organizowanie kursów szkolenio-
wych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizo-
wanie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
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organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie kon-
kursów, organizowanie wykładów, 42 usługi naukowe i tech-
nologiczne, usługi badawcze, usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, medyczne badania naukowe, pra-
ce badawczo-rozwojowe w zakresie medycyny, 44 usługi 
medyczne, konsultacje medyczne, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, badania medyczne, informacja medyczna, usłu-
gi ginekologiczne, usługi położnicze, doradztwo medyczne 
w zakresie ginekologii i położnictwa.

(210) 476410 (220) 2017 09 13
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE, 

Warszawa
(540) Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
(510), (511) 16 publikacje drukowane, druki, fotografie, pa-
pierowe materiały biurowe, materiały do nauczania, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, albumy upamiętniają-
ce wydarzenia, broszury, gazety, czasopisma, kalendarze, ka-
talogi, książki, afisze, plakaty, prospekty, podręczniki, rysunki, 
41 usługi wydawnicze, publikowanie, publikacja materiałów 
edukacyjnych, nauczanie, edukacja, nauczanie i szkolenia, 
usługi edukacji medycznej, organizowanie kursów szkolenio-
wych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizo-
wanie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie kon-
kursów, organizowanie wykładów, 42 usługi naukowe i tech-
nologiczne, usługi badawcze, usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, medyczne badania naukowe, pra-
ce badawczo - rozwojowe w zakresie medycyny, 44 usługi 
medyczne, konsultacje medyczne, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, badania medyczne, informacja medyczna, usłu-
gi ginekologiczne, usługi położnicze, doradztwo medyczne 
w zakresie ginekologii i położnictwa.

(210) 476613 (220) 2017 09 13
(731) FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) FROSTA 100% NATURALNEGO SMAKU bez 

wzmacniaczy smaku bez barwników bez aromatów

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, artykuły spożywcze pocho-
dzenia zwierzęcego, filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, 
warzywne i owocowe, mrożone potrawy gotowe na bazie 
mięsa, mrożone potrawy gotowe na bazie ryb, owoce morza, 
kawior, sałatki, grzyby mrożone, zupy, chipsy ziemniaczane, 
przekąski z ryb i owoców morza, potrawy rybne, ryby prze-
tworzone, ryby mrożone, filety rybne, paluszki rybne, kraker-
sy rybne, krokiety rybne, kotlety rybne, pulpety rybne, steki 

z ryb, ryba z frytkami, przetworzone owoce morza, produk-
ty z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie 
z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składają-
ce się głównie z owoców morza, mrożone pakowane przy-
stawki składające się głównie z owoców morza, dania mrożo-
ne na bazie warzyw, dania mrożone na bazie owoców, dania 
mrożone na bazie drobiu, dania mrożone na bazie roślin 
strączkowych lub grzybów, dania mrożone na bazie nabiału, 
dania gotowe składające się głównie z warzyw, dania goto-
we składające się głównie z ryb, dania gotowe składające się 
głównie z mięsa, dania gotowe składające się głównie z dro-
biu, dania gotowe składające się głównie z jaj, dania gotowe 
składające się głównie z substytutów mięsa, dania gotowe 
składające się głównie z roślin strączkowych, dania gotowe 
składające się głównie z grzybów, dania gotowe składające 
się głównie z kotletów rybnych, dania gotowe składające się 
głównie z tofu, dania gotowe składające się głównie z nabia-
łu, potrawy na bazie nabiału, 30 kawa, herbata, kakao, kawa 
nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, sy-
ropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, sushi, pizze, pierożki, 
makarony, spaghetti, paniery, muesli, płatki kukurydziane, 
płatki owsiane, płatki zbożowe, wyroby na bazie ciasta, ryba 
w cieście, pierożki rybne, sosy do mrożonych ryb, wyroby 
piekarnicze z warzywami i rybami, rybne kanapki, kanap-
ki z filetem z ryby, gotowy lunch w pudełku składający się 
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw.

(210) 477487 (220) 2017 10 10
(731) SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) iCar

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi ochroniarskie, eskorta - ochrona oso-
bista, monitoring obiektu poruszającego się, kontrola wyko-
nania usługi logistyki w zakresie usługi ochroniarskiej w sys-
temie bezpieczeństwa i antywłamaniowym, doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpie-
czeństwa i antywłamaniowych.

(210) 477489 (220) 2017 10 10
(731) SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) SOLID SECURITY iCar

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi ochroniarskie, eskorta - ochrona oso-
bista, monitoring obiektu poruszającego się, kontrola wyko-
nania usługi logistyki w zakresie usługi ochroniarskiej w sys-
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temie bezpieczeństwa i antywłamaniowym, doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpie-
czeństwa i antywłamaniowych.

(210) 477509 (220) 2017 10 10
(731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Miraculum Dr Luster
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, barwniki do celów ko-
smetycznych, kosmetyki do brwi, ołówki do rysunku brwi, 
preparaty do demakijażu, dezodoranty, antyperspiranty 
i wyroby perfumeryjne do użytku osobistego, ekstrakty 
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, preparaty ściągające do celów kosmetycz-
nych, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
kosmetyki dla zwierząt, kremy kosmetyczne, kremy do rąk 
i paznokci, kremy do twarzy, lakiery do paznokci, lotiony 
do celów kosmetycznych, lotiony do włosów, preparaty 
do makijażu, maseczki kosmetyczne, maści do celów ko-
smetycznych, mleczko kosmetyczne, mydła dezodoryzują-
ce, mydła przeciwpotowe, mydła toaletowe, preparaty od-
barwiające do celów kosmetycznych, ołówki kosmetyczne, 
ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, sztuczne paznokcie, perfumy, pomadki do ust, 
kosmetyki do opalania, puder do makijażu, preparaty ko-
smetyczne do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe nielecznicze, szampony 
do włosów, odżywki do włosów, szminki do make-up, tłusz-
cze do celów kosmetycznych, środki nielecznicze do pie-
lęgnacji ust, farby do włosów, preparaty do układania wło-
sów, wody zapachowe, wosk do depilacji, wosk do wąsów, 
preparaty kosmetyczne do depilacji, preparaty do depilacji, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry i włosów, kremy po goleniu, 
balsamy po goleniu, kremy do golenia, żele do golenia, pian-
ki do golenia, wody perfumowane, wody kolońskie, lakiery 
do włosów, masła kosmetyczne, mydła, mydła zapachowe, 
mydła pod prysznic, żele myjące, żele pod prysznic, mlecz-
ka myjące, mleczka pod prysznic, kremy myjące, kremy pod 
prysznic, mleczka do ciała, balsamy do ciała, odświeżacze 
do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, olejki do kąpieli, olejki eteryczne, 
pasty do obuwia, pianki do golenia, płyny do kąpieli, pły-
ny do pielęgnacji włosów, pasty, proszki, płyny do zębów, 
płyny po goleniu, preparaty do usuwania skórek, szminki, 
środki do prania, środki do czyszczenia zębów, talk kosme-
tyczny, odżywki kosmetyczne, odżywki do włosów, odżywki 
do paznokci, wata do celów kosmetycznych, woda utlenio-
na do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wody 
kolońskie, wody lawendowe, wody toaletowe, wybielacze 
do celów kosmetycznych, wyroby perfumeryjne, wywabia-
cze plam, zestawy kosmetyków dla dzieci i dla dorosłych, ze-
stawy kosmetyków dla kobiet i mężczyzn, zmywacze do pa-
znokci, zestawy kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty der-
matologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji 
skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emul-
sje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twa-
rzy 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, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, lotiony 
do celów farmaceutycznych, 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, sole do kąpieli do celów leczniczych, 
preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineral-

nych, preparaty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze 
do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, antysep-
tyki, balsamy dla celów leczniczych, biologiczne preparaty 
do celów medycznych, herbata z ziół, sole do kąpieli, maści 
lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroele-
mentami dla ludzi i zwierząt o przeznaczeniu leczniczym, 
nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów 
leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla nie-
mowląt, preparaty do depilacji dla celów medycznych i/lub 
leczniczych, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, 
preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła 
lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, środki grzybobój-
cze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, syropy 
do użytku medycznego, żywność dietetyczna dla celów 
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznok-
ci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, mineralne 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety.

(210) 477515 (220) 2017 10 10
(731) Cargo Services Unión, S.L., Madryt, ES
(540) CARGO SERVICES

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi agencji frachtowych w zakresie trans-
portu ładunków drogą morską, powietrzną i lądową.

(210) 478140 (220) 2017 10 24
(731) DT-SPV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) galeriamłyńska

(531) 27.05.01, 29.01.13, 10.03.11, 26.04.02, 26.04.16, 26.02.03, 
07.01.13

(510), (511) 35 reklama, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym online, następujących towarów: artykuły odzieżowe, 
galanteria skórzana, zabawki, sprzęt RTV i AGD, meble, arty-
kuły sportowe oraz artykuły spożywcze, zarządzanie działal-
nością handlową, administrowanie działalnością handlową, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organi-
zacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradz-
two w tym zakresie, informacja handlowa, organizowanie 
wystaw, imprez, targów, pokazów w celach handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, dystrybucja materiałów re-
klamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, 
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez mar-
ketingowych na rzecz osób trzecich, 36 administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 
wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, wynaj-
mowanie powierzchni w centrach handlowych, pobieranie 
czynszu, usługi wyceny nieruchomości, doradztwo inwesty-
cyjne, 43 bary, w tym bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiar-
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nie, restauracje, przygotowywanie żywności na zamówienie 
oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na zebrania, usługi ca-
teringu zewnętrznego.

(210) 478141 (220) 2017 10 24
(731) DT-SPV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALERIA KOSMOS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.01.16, 26.13.01
(510), (511) 35 reklama, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym on-line, następujących towarów: artykuły odzieżowe, 
galanteria skórzana, zabawki, sprzęt RTV i AGD, meble, arty-
kuły sportowe oraz artykuły spożywcze, zarządzanie działal-
nością handlową, administrowanie działalnością handlową, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organiza-
cja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo 
w tym zakresie, informacja handlowa, organizowanie wy-
staw, imprez, targów, pokazów w celach handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, organi-
zowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingo-
wych na rzecz osób trzecich, 36 administrowanie i zarządza-
nia nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem 
nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, wynajmowanie 
powierzchni w centrach handlowych, pobieranie czynszu, 
usługi wyceny nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, 
43 bary, w tym bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz 
ich dostawa, wynajmowanie sal na zebrania, usługi cateringu 
zewnętrznego.

(210) 478250 (220) 2017 10 26
(731) A.B.A S.R.L, Garbagnate Milanese, IT
(540) sgrassatore
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, preparaty 
chemiczne do celów badawczych, preparaty chemiczne 
do fotografii, produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice sztuczne i synte-
tyczne, dyspersje tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone pod postacią pudrów, płynów i past, na-
wozy naturalne i sztuczne, preparaty do gaszenia ognia, sub-
stancje do odpuszczania, preparaty do lutowania, preparaty 
chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych, ole-
je garbarskie, kleje do celów przemysłowych, płyn przeciw 
zamarzaniu, płyny hamulcowe, dodatki chemiczne do paliw 
silnikowych, 3 środki czyszczące, środki do czyszczenia toa-
let, preparaty odtłuszczające do użytku domowego, środki 
zmiękczające, detergenty piorące do użytku w gospodar-
stwie domowym, detergenty piorące do użytku profesjo-
nalnego, mydła, wybielacze, środki zmiękczające, środki 
wybielające, środki do czyszczenia, środki do polerowania, 
preparaty do szorowania, preparaty do prania, preparaty 
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produk-
cyjnych, środki do czyszczenia glazury, środki do nadawania 
połysku, wywabiacze plam, preparaty do czyszczenia i od-
świeżania, enzymatyczne środki piorące, środki do zmywa-
nia naczyń, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty 

czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty do usuwa-
nia plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty 
wybielające do użytku domowego, preparaty do polerowa-
nia, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty odtłuszczają-
ce do celów domowych, środki ścierne i polerskie, 5 środki 
zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty do wc, środki 
odkażające, środki owadobójcze, fungicydy, dezodoranty 
inne niż dla ludzi i zwierząt, preparaty bakteriobójcze, środki 
dezynfekujące.

(210) 478303 (220) 2017 10 27
(731) COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Coffee Republic sp. z o.o. COFFEE REPUBLIC

(531) 27.05.01, 03.02.01
(510), (511) 30 kawa, herbata.

(210) 478344 (220) 2017 10 27
(731) KRAINA SERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kraina Serów EST 2017

(531) 08.03.08, 08.03.11, 06.01.02, 06.01.04, 06.01.99, 24.01.13, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 8 noże do produktów spożywczych, noże do se-
rów, krajarki do sera, 29 nabiał i substytuty nabiału, ser żółty, 
ser twardy, ser miękki, ser mieszany, ser dojrzewający, mięk-
kie dojrzałe sery, ser świeży niedojrzewający, ser pleśniowy, 
ser cheddar, ser owczy, ser z mleka koziego, sery topione, ser 
z przyprawami, ser z ziołami, ser o niskiej zawartości tłuszczu, 
starty ser, ser wędzony, przetworzony ser, mieszanki serowe, 
substytuty serów, fondue serowe, dipy serowe, paluszki sero-
we, produkty serowarskie, 35 oferowanie i sprzedaż produk-
tów spożywczych poprzez Internet, 43 restauracje lub sklepy 
serwujące delikatesy, restauracje samoobsługowe, usługi re-
stauracyjne sprzedające produkty spożywcze na wynos, ofe-
rowanie żywności w restauracjach lub barach, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, prowadzenie sklepów 
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z serami i produktami nabiałowymi poprzez Internet, ob-
sługa gastronomiczna w zakresie produktów nabiałowych 
i serów.

(210) 479040 (220) 2017 11 16
(731) ŻAK PIOTR, Polanów;
JANCZURA WOJCIECH, Skopanie
(540) Czekolada Sandomierska

(531) 07.01.25, 26.01.16, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, wyroby cukier-
nicze, czekoladki, pomady, trufle, praliny, pralinki, cukierki, 
bombonierki, kawa, desery.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 479161 (220) 2017 11 18
(731) SM PROGRES 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bestwina Kaniów

(540) SM PROGRES 2

(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 sprzedaż: pojazdów lądowych, części zamien-
nych do pojazdów, akcesoriów do pojazdów, odzieży, mate-
riałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia wnętrz, 
paliw, preparatów i detergentów do mycia i pielęgnacji po-
jazdów, preparatów do konserwacji pojazdów i ich części, 
preparatów niezbędnych do utrzymania sprawności po-
jazdów, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących 
wyposażenie wszelkiego typu myjni samochodowych, stacji 
paliw, salonów samochodowych, stacji naprawczych i dia-
gnostycznych, usługi związane z dystrybucją w/w towarów 
przez Internet, wynajmowanie powierzchni reklamowej, 
usługi promocyjne i reklamowe, publikowanie tekstów re-
klamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, 
usługi związane z udostępnianiem baz danych, prowadze-
nie salonów sprzedaży samochodów oraz innych pojazdów, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi związane 
z prowadzeniem przedstawicielstw podmiotów zagranicz-
nych, usługi związane z zatrudnianiem i wypożyczaniem 
pracowników, 37 Konserwacja i naprawa pojazdów, stacje 
diagnostyczne pojazdów, serwisowanie pojazdów, usługi 
związane z polerowaniem pojazdów, usługi w zakresie po-
mocy drogowej, myjnie pojazdów, stacje benzynowe, usługi 
budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: mediów, inżynie-
rii sanitarnej, teletechniki, sprzątanie i czyszczenie obiektów, 
wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego oraz burzą-
cego, wypożyczanie myjni samochodowych, 39 transport 
drogowy towarów, magazynowanie i przechowywanie 
towarów, przeładunek towarów, konfekcjonowanie i sorto-

wanie towarów, dostarczanie towarów do klientów, usługi 
logistyczne w zakresie transportu, magazynowania i przeła-
dunku towarów, transport osób, wynajmowanie i wydzierża-
wianie pojazdów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie 
garaży, prowadzenie biur turystycznych i biur podróży, wy-
najmowanie powierzchni na prowadzenie salonów sprze-
daży pojazdów i wypożyczalni pojazdów, usługi w zakresie 
dystrybucji paliw.

(210) 479165 (220) 2017 11 20
(731) CHO TOMASZ MEDPHARM, Łódź
(540) Oncofortan

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety, środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia medycznego, suplementy żywnościo-
we, suplementy żywnościowe zawierające witaminy i mi-
kroelementy wzbogacające dietę na bazie aminokwasów, 
suplementy żywnościowe zawierające witaminy i mikroele-
menty wzbogacające dietę na bazie kwasów tłuszczowych, 
suplementy żywnościowe zawierające witaminy i mikroele-
menty na bazie węglowodanów, 29 dietetyczny środek spo-
żywczy wysokobiałkowy wzbogacający dietę, nie do celów 
leczniczych, dietetyczny środek spożywczy wzbogacający 
dietę zawierający tłuszcze, nie do celów leczniczych, 30 die-
tetyczny środek spożywczy wzbogacający dietę zawierający 
cukry, nie do celów leczniczych.

(210) 479223 (220) 2017 11 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PROPASZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa
(540) Proinulin PW1
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i sło-
dycze, lody, cukier, miód, syropy, drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, przyprawy, sosy, zagęszczacze stosowane przy go-
towaniu produktów spożywczych, środki wiążące do lodów 
spożywczych, słód do celów spożywczych, cykoria i skrobia 
do celów spożywczych, produkty spożywcze na bazie owsa, 
kasze spożywcze, gluten jako artykuł spożywczy, dodatki 
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do na-
pojów, inne niż olejki eteryczne, 31 ziarna i produkty rolne, 
ogrodnicze, nasiona, karmy dla zwierząt gospodarskich 
i domowych, pasze, pasze dla zwierząt tucznych, mieszan-
ki paszowe, koncentraty paszowe, komponenty do wyrobu 
pasz, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, prenuksy 
paszowe, wapno do pasz, śruty poekstrakcyjne, otręby, ole-
je paszowe, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, spo-
żywcze środki (pasze) wzmacniające dla zwierząt, substancje 
zapachowe i smakowe dla zwierząt, preparaty ziołowe dla 
zwierząt, enzymy paszowe, mączki mięsne i mięsno-kostne, 
zakwaszacze paszowe, proteiny dla zwierząt, mieszanki mi-
neralne i witaminowe dla zwierząt, preparaty mleko zastęp-
cze dla zwierząt, sól dla bydła, produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach.

(210) 479312 (220) 2017 11 22
(731) ĆWIKLIŃSKI RAFAŁ, ĆWIKLIŃSKI WIESŁAW FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGOWA SIGMA SPÓŁKA CYWILNA, 
Starogard Gdański
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(540) FitLine WRC

(531) 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, masło z orze-
chów, dżemy, galaretki, pasty owocowe, przetwory owo-
cowe, 30 pasty czekoladowe zawierające orzechy, wypieki, 
wyroby cukiernicze, desery, batony zbożowe i energetyczne, 
kremy spożywcze, miód, słodkie pasty do smarowania, płatki 
śniadaniowe zawierające miód, słodycze.

(210) 479472 (220) 2017 11 28
(731) ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) allevent

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 38 fora, usługi w zakresie tworzenia pokoi roz-
mów dla serwisów społecznościowych, informacja o te-
lekomunikacji, komunikacja za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, przesyłanie wiadomości, transmisja plików 
cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, usłu-
gi poczty głosowej, usługi przywoławcze odnośnie radia, 
telefonu lub innych środków łączności elektronicznej, usługi 
telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie wi-
deokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, usługi w zakresie telekomunikacji, wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz 
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, 41 organizowanie konkursów piękności, organizo-
wanie loterii, organizowanie widowisk, organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie 
przyjęć, produkcja widowisk, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, in-
formacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
kształcenie praktyczne, usługi w zakresie pokazów, organiza-
cja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie 
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie szko-
leń, organizowanie konkursów, usługi w zakresie edukacji 
lub rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, 
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie roz-
rywki, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, usługi związane z dyskotekami, wy-
najem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie apara-
tury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów 

telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, udostęp-
nianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki 
cyfrowej (nie do pobrania) w Internecie, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi agencji dys-
trybucji biletów, usługi w zakresie rozrywki, usługi klubowe, 
usługi w zakresie rozrywki lub nauki, 42 konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, odzyskiwanie danych komputerowych, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS), tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usłu-
gi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego.

(210) 479490 (220) 2017 11 28
(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 479531 (220) 2017 11 29
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) Śmiejżelki Na Wakacje
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, 
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych 
produktów zawarte w klasie 30.

(210) 479560 (220) 2017 11 30
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) NIMEFORT
(510), (511) 5 produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym.

(210) 479661 (220) 2017 12 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTOS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Solec Kujawski

(540) MARSANDER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.13.25
(510), (511) 4 oleje i smary samochodowe, oleje smarujące 
do urządzeń samochodowych, oleje silnikowe, oleje prze-
kładniowe, oleje hydrauliczne, oleje smarowe do silników 
pojazdów mechanicznych, oleje do samochodowych prze-
kładni głównych, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, 
oleje zawierające dodatki antykorozyjne, mineralne oleje 
smarowe, smary do pojazdów silnikowych, samochodowe 
mieszanki smarujące, smar do klocków hamulcowych, smary 
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będące olejami przekładniowymi, preparaty do redukcji tar-
cia ślizgowego pomiędzy dwoma powierzchniami, dodatki 
niechemiczne do olejów, dodatki niechemiczne do olejów 
silnikowych, dodatki niechemiczne do smarów, dodatki nie-
chemiczne do paliwa, dodatki niechemiczne do benzyny, 
dodatki niechemiczne do cieczy hydraulicznych, dodatki 
niechemiczne do cieczy chłodząco-smarujących, dodatki 
niechemiczne do olejów przekładniowych, dodatki nieche-
miczne do środków poprawiających spalanie, oleje stosowa-
ne w obróbce metali, oleje do obróbki cieplnej stosowane 
podczas obróbki metali, oleje smarujące do chłodzenia 
metalu podczas skrawania, smary do użytku przy obróbce 
skrawaniem metali, 12 części do nadwozi i podwozi pojaz-
dów mechanicznych, części karoserii do pojazdów mecha-
nicznych, części konstrukcyjne do pojazdów mechanicz-
nych, nadwozia do pojazdów mechanicznych, podwozia 
do pojazdów mechanicznych, części nadwozia pojazdów 
mechanicznych, części podwozia pojazdów mechanicznych, 
modułowe układy podwozi do pojazdów, karoserie do po-
jazdów mechanicznych, elementy do karoserii pojazdów, 
części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], 
kabiny pojazdów, elementy składowe zawieszenia kabiny, 
osie [części pojazdów lądowych], układy hamulcowe do po-
jazdów i części do nich, układy zawieszenia do pojazdów 
i części do nich, układy kierownicze do pojazdów i części 
do nich, części oraz układy przeniesienia napędu do pojaz-
dów lądowych, mechanizmy napędowe [części pojazdów 
lądowych], mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądo-
wych, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, hamulce 
do pojazdów, zestawy hamulcowe do pojazdów, klocki ha-
mulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
tarcze hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowe-
go do pojazdów lądowych, okładziny hamulcowe do po-
jazdów, części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, 
amortyzatory do pojazdów mechanicznych, amortyzatory 
zawieszenia w pojazdach, sprężyny do systemów zawiesze-
nia do pojazdów, tuleje do pojazdów, sworznie do pojazdów, 
obwody hydrauliczne do pojazdów, cylindry amortyzujące 
[części do pojazdów], cylindry hamulcowe do pojazdów, cy-
lindry sprzęgieł do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe 
do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, 
dźwignie zmiany biegów do pojazdów, skrzynie biegów 
[części do pojazdów lądowych], mechanizmy zwrotnicze 
do pojazdów, kolumny kierownicy do pojazdów, kierownice 
pojazdów do pojazdów mechanicznych, łączniki hydraulicz-
ne do pojazdów, koła zębate tarczowe stanowiące części po-
jazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe 
i bezpieczeństwa do pojazdów, mechaniczne urządzenia 
antywłamaniowe do pojazdów, 40 usługi w zakresie obrób-
ki metalu, obróbka metalurgiczna, obróbka [kształtowanie] 
metalu, obróbka metali [skrawanie], obróbka skrawaniem 
części metalowych, blacharstwo, chromowanie, cięcie meta-
lu, antykorozyjna obróbka części metalowych, kształtowanie 
elementów metalowych.

(210) 479768 (220) 2017 12 06
(731) MATYJASZCZYK GRZEGORZ, Gliwice
(540) FUNDACJA NA RZECZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ 

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN SALUT
(510), (511) 44 inicjowanie i wspieranie rehabilitacji za-
wodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin, 
wsparcie psychologiczne na rzecz weteranów wojennych 
misji pokojowych oraz ich rodzin, doradztwo dotyczące psy-
chologicznego leczenia dolegliwości medycznych, psycho-
terapia, usługi diagnozy psychologicznej, usługi w zakresie 
oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], 

ochrona i promocja zdrowia, porady medyczne dla osób nie-
pełnosprawnych, opieka pielęgniarska, 45 udzielanie nieod-
płatnie poradnictwa obywatelskiego - usługi prawne, wspie-
ranie podopiecznych w zakresie rozwiązywania problemów 
prawnych oraz działalność na rzecz zwiększania świadomo-
ści prawnej podopiecznych, działalność na rzecz równych 
praw kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych, usługi 
prawne, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów.

(210) 479850 (220) 2017 12 07
 (310) 1841262 (320) 2017 06 07 (330) CA
(731) Nutrien Ltd., Saskatoon, CA
(540) NUTRIEN
(510), (511) 1 potaż, nawozy, środki chemiczne do użytku 
w produkcji nawozów w tym, azot, amoniak, amon, potas, 
potaż, fosforan, siarka, saletra, azotan amonowy, fosforan 
amonowy, mocznik, kwas siarkowy i kwas fosforowy, środ-
ki chemiczne do użytku w produkcji pestycydów, pesty-
cydy, herbicydy, fungicydy, środki owadobójcze i roden-
tycydy, środki chemiczne dla rolnictwa, mianowicie środki 
powierzchniowo czynne, adiuwanty i środki nawilżające 
do użytku w stosowaniu herbicydów, środków owadobój-
czych, pestycydów i składników odżywczych gleby, adiu-
wanty do użytku ze środkami chemicznymi dla rolnictwa, 
olejowy adiuwant do użytku ze środkami owadobójczymi 
i fungicydami dla rolnictwa, aktywne składniki chemiczne 
do użycia w produkcji nawozu, pestycydów, herbicydów, 
fungicydów, środków owadobójczych i rodentycydów, środ-
ki poprawiające glebę do celów rolniczych, dodatki odżyw-
cze, które zwiększają aktywność biologiczną wody i gleby 
do celów nawożenia, poprawy odczynu pH gleby i pH wód 
nawadniających, poprawy przepuszczalności gleby, popra-
wy działania pestycydów i nawozów, preparaty chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, mianowicie, środki chemiczne 
do zaprawiania nasion, surfaktanty do gleby, wykorzystywa-
ne do zapewniania jednolitego przepływu wody w glebie, 
inokulanty do gleby dla zaprawiania nasion wykorzystywane 
w rolnictwie, dodatki chemiczne do nawozów, środki nawilża-
jące, substancje rozprzestrzeniające, penetranty i surfaktanty 
do użytku w związku z pestycydami, herbicydami, środkami 
osuszającymi, defoliantami, środkami owadobójczymi, fun-
gicydami, środkami roztoczobójczymi, preparatami do regu-
lacji wzrostu roślin i dolistnymi nawozami, uzdatniacze wody, 
mianowicie fosforany do uzdatniania wody pitnej, preparaty 
przeciwpieniące, środki odpieniające do użytku w rolnictwie, 
aminokwasy do użytku z rozpuszczalnymi w wodzie produk-
tami odżywczymi dla roślin i aminokwasy jako źródła azotu 
do użytku w połączeniu z rozpuszczalnymi w wodzie produk-
tami odżywczymi dla roślin opracowanymi dla dolistnego 
lub kropelkowego nawadniania, odżywki do wzrostu roślin, 
odżywki dla roślin, dodatki oczyszczające wodę do użytku 
w pielęgnacji murawy na polu golfowym, środki zawierają-
ce mocznik o wysokiej czystości do obróbki i kontroli gazów 
wydechowych z silników diesla, tlenku azotu i emisji dwu-
tlenku azotu, mianowicie, dodatki chemiczne do wydechów, 
5 pestycydy, herbicydy, fungicydy, środki owadobójcze, ro-
dentycydy, środki przeciw pasożytom, 44 aplikacja niestan-
dardowa, mianowicie aplikacja nawozów i innych rolniczych 
środków chemicznych, usługi doradztwa rolniczego, usługi 
rolnicze, mianowicie dostarczanie informacji o zarządzaniu 
produkcją rolną i wydajnością plonów w postaci porad rolni-
czych i porad dotyczących upraw, zalecenia dotyczące zwal-
czania szkodników i zalecenia dotyczące nasion, zarządzanie 
rolnicze, mianowicie dostarczanie informacji dotyczących 
rolnictwa precyzyjnego i technologii o zmiennych współ-
czynnikach z wykorzystaniem globalnych systemów pozy-
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cjonowania, systemów informacji geograficznej i obrazów 
satelitarnych, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, 
doradztwo rolnicze i informacje w dziedzinie produkcji ro-
ślinnej, planowania upraw, możliwości uprawy, wskaźników 
wysiewu, uprawy roślin, monitorowania plonów, płodności 
upraw, wyboru nasion i poprawy produkcji roślinnej.

(210) 480016 (220) 2018 01 10
(731) METRON TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) METRON

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, optyczne, 
wagowe, sygnalizacyjne, kontrolne, automatyka pomiarowa, 
ciepłomierze, przepływomierze, wskaźniki przepływu, wo-
domierze, wodomierze z nadajnikami impulsów, urządzenia 
przetwarzające i zliczające impulsy, urządzenia rejestrujące 
impulsy, urządzenia do zdalnego odczytu wskazań wodo-
mierzy i rejestracji zużycia wody, urządzenia do zdalnego 
odczytu wskazań ciepłomierzy i rejestracji zużycia ciepła, 
programatory cyfrowe, moduły programujące, podzielniki 
kosztów, 11 armatura wodno-kanalizacyjna, zawory, złączki, 
14 zegary, zegary kontrolne, sterujące.

(210) 480089 (220) 2017 12 13
(731) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(540) zbójecka HERBATA z prądem ZAKOPIAŃSKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.03, 11.03.99, 25.01.05, 05.05.99
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.

(210) 480100 (220) 2017 12 13
(731) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(540) PIEROŃSKO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.04, 06.01.02, 25.01.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.

(210) 480311 (220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) Verbena. Inspirowana naturą.
(510), (511) 5 żywność dla diabetyków, dietetyczne i leczni-
cze słodycze i ciasta, cukierki do celów leczniczych, 30 ciasto 
o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki, wyroby cukierni-
cze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i herbatniki, 
słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające owoce, 
słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, cukierki, 
batoniki i guma do żucia, pomadki jako cukierki, karmelki, 
lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozda-
biania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekolado-
we, rurki waflowe, galaretki owocowe jako słodycze, pastylki 
jako słodycze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słody-
cze, dropsy owocowe jako słodycze, marcepan, cukierki mię-
towe, praliny, musli, batoniki musli, batony na bazie pszenicy, 
artykuły spożywcze ze zbóż, kakao, kawa, herbata, cukier, 
miód, substytuty kawy jako sztuczna kawa lub preparaty ro-
ślinne do użytku jako kawa, ekstrakty kawowe do użytku jako 
substytuty kawy.

(210) 480380 (220) 2017 12 20
(731) NOWIŃSKA MARTA, Wołomin
(540) mr. rollo
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pa-
kowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, papier do pakowania, pa-
pier do zawijania, opakowania na żywność, tace z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania żywności, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papie-
ru lub kartonu, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw 
sztucznych, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych 
do kanapek, materiały amortyzujące lub wyściełające wyko-
nane z papieru używane jako opakowania, torebki z papieru 
lub tworzyw sztucznych na artykuły żywnościowe, pudełka 
z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, składane 
pudełka z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, 
składane pudełka z papieru lub tworzyw sztucznych, po-
jemniki z papieru lub tworzyw sztucznych przeznaczone 
dla jedzenia na wynos, opakowania do butelek z papieru 
lub tworzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw 
sztucznych, folia do pakowania artykułów żywnościowych, 
serwetki, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalo-
wych, materiały drukowane, naklejki adresowe, ulotki, ja-
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dłospisy, karty menu, 21 pojemniki i pudełka na kanapki, 
termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, termo-
izolacyjne torby na żywność lub napoje, pojemniki do prze-
chowywania żywności, pojemniki na żywność zatrzymujące 
ciepło, zimne okłady do utrzymywania niskiej temperatury 
żywności i napojów, kubki z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, talerze z papieru lub tworzyw sztucznych, serwetniki, 
pudełka dozujące serwetki, papier, butelki, okładki, uchwyty 
na karty menu, przybory kuchenne, 29 zupy, kompot, napo-
je mleczne, kefir, jogurty, sałatki gotowe, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, sałatki z kurczakiem, surówki owocowe 
i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, pasty mięsne, pasty rybne, pasty owocowe, pasty 
warzywne, potrawy z ryb dla ludzi, przekąski na bazie mięsa, 
drobiu, ryb, warzyw, jajek, owoców, owoców morza, gotowe 
posiłki zawierające mięso, drób, jajka, ryby, owoce, warzywa, 
owoce morza, gotowe posiłki zawierające głównie kurcza-
ka, burgery, burgery mięsne, burgery sojowe, burgery wa-
rzywne, burgery z tofu, kurczak gotowany, kurczak smażony, 
kurczak grillowany, hummus, omlety, koktajle mleczne, ma-
ślanka, przetwory twarożkowe, 30 gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, ziemniaków, kaszy, makaronu, batatów 
z dodatkiem mięsa, drobiu, ryb, warzyw, owoców, grzybów, 
ziół, nabiału, sosów, kanapki, kanapki nadziewane, desery, 
gotowe desery, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, gofry, słodycze, bato-
ny, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, gotowe potrawy oparte na klu-
skach, gotowe potrawy z makaronu, gotowe potrawy oparte 
na ryżu, marynaty, potrawy i żywność na bazie mąki, muesli, 
naleśniki, puddingi, puddingi gotowe do spożycia, desery 
puddingowe, paszteciki, pesto, pizze, placki, płatki zbożowe, 
przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, płatki zbożowe goto-
we do spożycia, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki 
owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (gra-
nola), spaghetti, sos do spaghetti, sushi, tabule, tarty, tortille, 
quiche, gotowe sosy, mięsne sosy, sosy do sałatek, musy, her-
bata, napoje na bazie herbaty, mrożona herbata, kawa, napo-
je na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kakao, 
napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, sosy do kurczaka, 
32  koktajle warzywne, koktajle owocowe, 35 dystrybucja 
materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
reklama, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej za pomocą katalogów, globalnej sieci kompute-
rowej i zamówień korespondencyjnych związane ze środka-
mi spożywczymi, 39 dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, za pomocą katalogów lub za pomocą 
globalnej sieci komputerowej, dostawa żywności, transport 
żywności, pakowanie żywności, usługi w zakresie dostarcza-
nia żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, pakowanie produktów, pakowanie towarów, 
41 warsztaty kulinarne, szkolenia w zakresie cateringu, usługi 
konsultacyjne w zakresie zawodów kulinarnych, usługi edu-
kacyjne dotyczące gotowania, usługi w zakresie edukacji 
dietetycznej, zapewnienie kursów edukacyjnych związanych 
z dietą, szkolenie w zakresie diety, 43 obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie i oferowanie 
żywności i napojów dla gości, usługi cateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, catering obejmujący żywność i na-
poje na bankiety, przyjęcia koktajlowe, zjazdy, targi, wystawy, 
seminaria, kongresy, szkolenia, sympozja, dostarczanie żyw-
ności i napojów za pośrednictwem furgonetek, doradztwo 
kulinarne, organizacja cateringu na imprezy okolicznościo-

we, organizacja cateringu na imprezy firmowe, przygoto-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, 44 doradztwo dietetyczne, planowanie diety, pla-
nowanie i nadzorowanie diet odchudzających, doradztwo 
w zakresie odżywiania się, udzielanie informacji o wartości 
odżywczej produktów spożywczych.

(210) 480381 (220) 2017 12 20
(731) NOWIŃSKA MARTA, Wołomin
(540) Mr. ROLLO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pa-
kowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, papier do pakowania, papier 
do zawijania, opakowania na żywność, tace z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych do pakowania żywności, opakowania 
z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru lub kartonu, to-
rebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, materiały 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, materiały 
amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane 
jako opakowania, torebki z papieru lub tworzyw sztucznych 
na artykuły żywnościowe, pudełka z papieru lub tworzyw 
sztucznych do pakowania, składane pudełka z papieru lub 
tworzyw sztucznych do pakowania, składane pudełka z papie-
ru lub tworzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw 
sztucznych przeznaczone dla jedzenia na wynos, opakowania 
do butelek z papieru lub tworzyw sztucznych, pojemniki z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, folia do pakowania artykułów 
żywnościowych, serwetki, torebki do gotowania w kuchenkach 
mikrofalowych, materiały drukowane, naklejki adresowe, ulotki, 
jadłospisy, karty menu, 21 pojemniki i pudełka na kanapki, ter-
moizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, termoizolacyj-
ne tory na żywność lub napoje, pojemniki do przechowywania 
żywności, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, zimne 
okłady do utrzymywania niskiej temperatury żywności i napo-
jów, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, talerze z papieru 
lub tworzyw sztucznych, serwetniki, pudełka dozujące serwetki, 
papier, butelki, okładki, uchwyty na karty menu, przybory ku-
chenne, 29 zupy, kompot, napoje mleczne, kefir, jogurty, sałatki 
gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki z kurcza-
kiem, surówki owocowe i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, pasty mięsne, pasty rybne, pasty 
owocowe, pasty warzywne, potrawy z ryb dla ludzi, przekąski 
na bazie mięsa, drobiu, ryb, warzyw, jajek, owoców, owoców 
morza, gotowe posiłki zawierające mięso, drób, jajka, ryby, owo-
ce, warzywa, owoce morza, gotowe posiłki zawierające głównie 
kurczaka, burgery, burgery mięsne, burgery sojowe, burgery 
warzywne, burgery z tofu, kurczak gotowany, kurczak smażo-
ny, kurczak grillowany, hummus, omlety, koktajle mleczne, ma-
ślanka, przetworzy twarożkowe, 30 gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, ziemniaków, kaszy, makaronu, batatów 
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z dodatkiem mięsa, drobiu, ryb, warzyw, owoców, grzybów, ziół, 
nabiału, sosów, kanapki, kanapki nadziewane, desery, gotowe 
desery, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, 
ciastka, wyroby cukiernicze, gofry, słodycze, batony, batoniki, 
batony zbożowe i energetyczne, suche i świeże makarony, klu-
ski i pierogi, gotowe potrawy oparte na kluskach, gotowe po-
trawy z makaronu, gotowe potrawy oparte na ryżu, marynaty, 
potrawy i żywność na bazie mąki, muesli, naleśniki, puddingi, 
puddingi gotowe do spożycia, desery puddingowe, paszteciki, 
pesto, pizze, placki, płatki zbożowe, przekąski zbożowe, przeką-
ski ryżowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki śniada-
niowe, owsianka i grysik, płatki owsiane z dodatkiem orzechów 
lub suszonych owoców (granola), spaghetti, sos do spaghetti, 
sushi, tabule, tarty, tortille, quiche, gotowe sosy, mięsne sosy, 
sosy do sałatek, musy, herbata, napoje na bazie herbaty, mro-
żona herbata, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne 
zastępujące kawę, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z ka-
kao, sosy do kurczaka, 32 koktajle warzywne, koktajle owo-
cowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, kolportaż próbek, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, reklama, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej za pomocą katalogów, globalnej sieci kompute-
rowej i zamówień korespondencyjnych związane ze środkami 
spożywczymi, 39 dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, za pomocą katalogów lub za pomocą globalnej 
sieci komputerowej, dostawa żywności, transport żywności, pa-
kowanie żywności, usługi w zakresie dostarczania żywności, do-
stawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, pako-
wanie produktów, pakowanie towarów, 41 warsztaty kulinarne, 
szkolenia w zakresie cateringu, usługi konsultacyjne w zakresie 
zawodów kulinarnych, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, 
usługi w zakresie edukacji dietetycznej, zapewnienie kursów 
edukacyjnych związanych z dietą, szkolenie w zakresie diety, 
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwo-
wanie i oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi caterin-
gowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, catering obejmujący 
żywność i napoje na bankiety, przyjęcia koktajlowe, zjazdy, targi, 
wystawy, seminaria, kongresy, szkolenia, sympozja, dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, doradztwo 
kulinarne, organizacja cateringu na imprezy okolicznościowe, 
organizacja cateringu na imprezy firmowe, przygotowanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 44 do-
radztwo dietetyczne, planowanie diety, planowanie i nadzoro-
wanie diet odchudzających, doradztwo w zakresie odżywiania 
się, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów 
spożywczych.

(210) 480463 (220) 2017 12 22
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) POLSKA RASA RODZIMA

(531) 03.03.01, 03.03.26, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.11, 03.04.18, 
03.04.26, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprze-
tworzone, skóry bydlęce, wyprawione skóry, 22 puch, pie-
rze na pościel, pierze tapicerskie, runo, runo owcze, wełna 
surowa, wełna czesankowa, włosie końskie, zgrzebna wełna, 
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja, mleko, 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 miód, propolis, 
mleczko pszczele, 31 jaja do wylęgania.

(210) 480465 (220) 2017 12 22
(731) Bożek Michał, Ustroń
(540) 

(531) 07.01.01
(510), (511) 16 książki, artykuły papiernicze i biurowe, naklej-
ki, fotografie, albumy, przewodniki, zakładki do książek, pocz-
tówki, reprodukcje, obrazy, grafiki, plakaty, ryciny, pocztówki, 
reprinty, nadruki, passe-partout, albumy, albumy na zdjęcia, 
zdjęcia, fotoboardy, zakładki do książek, kalendarze, zeszyty, 
notesy, notatniki, papiery opakunkowe, czasopisma, wydaw-
nictwa, książki, katalogi, informatory, podręczniki, porad-
niki, druki, artykuły papiernicze, gazety, mapy, ramy i ramki 
do zdjęć i obrazów niemetalowe, 41 muzea, galerie, w tym 
galerie sztuki i fotografii, organizowanie wystaw, ekspozycji, 
spektakli i koncertów, organizowanie i prowadzenie prelekcji, 
seminariów, konferencji, udostępnianie powierzchni do ce-
lów organizacji spektakli i koncertów, prelekcji, seminariów, 
konferencji, usługi edukacyjne, publikacje elektroniczne on-
-line nie do pobierania, usługi wydawnicze, 43 usługi wynaj-
mowania apartamentów, w tym na pobyty krótkotermino-
we, usługi prowadzenia hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów, 
domów turystycznych, usługi rezerwacji miejsc w apar-
tamentach, hotelach, hostelach, motelach, pensjonatach, 
domach turystycznych, usługi biur zakwaterowania, wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie 
pomieszczeń na konferencje, szkolenia, spotkania, usługi ga-
stronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji i pozostałe 
usługi gastronomiczne.

(210) 480479 (220) 2017 12 22
(731) MAJERAN WOJCIECH TQM&M, Kraków
(540) LNU Liga Niezwykłych Umysłów

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie interfej-
sów, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie 
sprzętowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramo-
wanie kompilujące, oprogramowanie dekoderów, oprogra-
mowanie pośredniczące, oprogramowanie telekomunika-
cyjne, oprogramowanie edukacyjne, 38 automatyczny 
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transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomuni-
kacyjnych, bezpieczna poczta elektroniczna, bezpieczna 
transmisja danych, dźwięków lub obrazów, bezprzewodowa 
elektroniczna transmisja faksymile, bezprzewodowa trans-
misja elektroniczna sygnałów głosowych, bezprzewodowe 
elektroniczne przesyłanie danych, bezprzewodowe elektro-
niczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowe usługi telefo-
niczne, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem 
protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], bezprze-
wodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy 
transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii ko-
mórkowej, blokowanie połączeń telefonicznych, cyfrowa 
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, cyfrowa 
transmisja głosu, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, 
doradztwo w zakresie telekomunikacji, doradztwo w zakre-
sie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie cyfrowego 
dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarcza-
nie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, dostarczanie elektronicznych łączy komuni-
kacyjnych, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu 
telekomunikacyjnego, dostarczanie informacji komunika-
cyjnych, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, 
41 adaptacja i montaż kinematograficzny, akademie, anali-
zowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób 
trzecich, badania edukacyjne, biblioteki, doradztwo specja-
listyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w za-
kresie zarządzania, doradztwo w zakresie produkcji filmów 
i muzyki, doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie biule-
tynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, dostarczanie informacji doty-
czących edukacji, dostarczanie informacji dotyczących 
książek, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, 
edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych 
elektronicznych, informacje dotyczące edukacji, nauczanie 
w zakresie programowania, edukacja on-line z komputero-
wej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja w dziedzinie 
posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie prze-
twarzania danych, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, 
edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, elek-
troniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie 
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) 
w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, gry ofero-
wane on-line (w sieci informatycznej), gry oferowane w sys-
temie on-line z sieci komputerowej, informacja dotycząca 
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu, informacja o edukacji, informacje dotyczące roz-
rywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub 
Internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier 
komputerowych udostępniane online z komputerowej 
bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej, infor-
macje on-line z dziedziny rozrywki z zakresu gier kompute-
rowych, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie 
nauk ścisłych, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy 
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe 
w zakresie oprogramowania komputerowego, kursy szkole-
niowe związane z analizą systemów, kursy szkoleniowe 
związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe 
związane z projektowaniem baz danych, kursy szkolne w za-
kresie pomocy w nauce, kursy w zakresie opracowywania 
programów i sprzętu komputerowego, mikrofilmowanie dla 
osób trzecich, montaż filmów, montaż lub nagrywanie 
dźwięku i obrazu, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż 
programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, 
montaż taśm dźwiękowych, montaż wideo, multimedialne 
wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multi-

medialne wydania magazynów, multimedialne wydania pu-
blikacji elektronicznych, nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, nagrywanie muzyki, nagrywanie na taśmach 
wideo, nagrywanie taśm wideo, nauczanie, nauczanie 
i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie technologii 
informacyjnej, nauczanie indywidualne, nauczanie z zakre-
su przetwarzania danych, nauka indywidualna, opracowy-
wanie edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, opracowywanie sprawozdań w zakresie 
nauczania, organizacja aktywności edukacyjnych na obo-
zach letnich, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja 
egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, organizacja webinariów, organizacja 
warsztatów i seminariów, organizacja konkursów edukacyj-
nych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organiza-
cja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie corocz-
nych konferencji edukacyjnych, organizowanie fanklubów, 
organizowanie festiwali, organizowanie festiwali do celów 
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkolenio-
wych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, orga-
nizowanie gier edukacyjnych, organizowanie gier i konkur-
sów, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych , 
organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, 
organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub roz-
rywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie eduka-
cyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i pro-
wadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie 
i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, 
organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych 
dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie za-
wodów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szko-
leniowych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizo-
wanie i przeprowadzanie targów w celach edukacyjnych, 
organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej gru-
py uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywko-
wych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, 
organizowanie kursów stosujących metody nauczania pro-
gramowanego , organizowanie kursów stosujących metody 
nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych 
w instytutach dydaktycznych, organizowanie kursów szko-
leniowych związanych z projektowaniem, organizowanie 
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie 
szkoleń technicznych, organizowanie kursów wykorzystują-
cych metody samokształcenia, organizowanie kursów wy-
korzystujących metody nauczania na odległość, organizo-
wanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie prezenta-
cji do celów edukacyjnych, organizowanie programów 
szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia mło-
dzieży, organizowanie seminariów, organizowanie semina-
riów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów doty-
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czących edukacji, organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, organizowanie seminariów i konferencji, organi-
zowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie 
spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny 
edukacji, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organi-
zowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach eduka-
cyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie wykła-
dów, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, pla-
nowanie wykładów w celach edukacyjnych, pokazy 
do celów szkoleniowych, pokazy edukacyjne, organizowa-
nie wykładów edukacyjnych, produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, 
produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja 
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, 
prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, przygotowywanie napisów na im-
prezy teatralne na żywo, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multime-
dialna materiałów drukowanych, publikacja podręczników 
użytkownika, publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, pu-
blikacje multimedialne, publikowanie druków w formie 
elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów edu-
kacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie gier komputerowych, szkolenia edu-
kacyjne, szkolenia komputerowe, szkolenia w dziedzinie 
oprogramowania, szkolenia w zakresie edukacji komputero-
wej, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania da-
nych, szkolenia w zakresie konserwacji komputerów, szkole-
nia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie 
technik komputerowych, szkolenia w zakresie technik prze-
twarzania danych, szkolenia w zakresie technologii komuni-
kacyjnych, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kon-
dycji fizycznej, szkolenia z obsługi obwodów scalonych, 
szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, szkolenia z ob-
sługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia z zakresu 
obsługi programów komputerowych, szkolenia z zakresu 
użytkowania komputerów, szkolenia komputerowe, szkole-
nia edukacyjne, publikowanie gier komputerowych, pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, produkcja filmów w celach rozrywko-
wych, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie 
wykładów edukacyjnych, organizowanie warsztatów, orga-
nizowanie spotkań i konferencji, organizowanie programów 
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych związa-
nych z projektowaniem komputerowym, organizowanie kur-
sów szkoleniowych, organizowanie uczestnictwa uczniów 
w kursach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa 
uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie wykła-
dów, produkcja filmów w celach edukacyjnych, organizowa-
nie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konfe-
rencji, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie gier z udzia-

łem publiczności, organizowanie gier i konkursów, organizo-
wanie gier edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach 
szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyj-
nych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organi-
zowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie 
festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali 
do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali, organizo-
wanie fanklubów, organizowanie dorocznych konferencji 
dotyczących telekomunikacji, organizacja konkursów edu-
kacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, organiza-
cja imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, nauczanie z zakresu przetwarzania danych, na-
uczanie z zakresu przetwarzania danych, montaż lub nagry-
wanie dźwięku i obrazu, kursy szkoleniowe w zakresie 
oprogramowania komputerowego, kursy szkoleniowe 
w formie pisemnej, informacje dotyczące rozrywki w po-
staci gier komputerowych udostępniane online z kompu-
terowej bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjne, 
edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, edukacja 
w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja 
w dziedzinie informatyki, informacja dotycząca edukacji 
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Inter-
netu, edukacja online z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja i szkolenia 
w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, dostar-
czanie informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji do-
tyczących edukacji, badania edukacyjne, analizowanie wy-
ników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, 
42 oprogramowanie dla nauki, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, oprogramowanie do tabletów, oprogramowa-
nie komputerowe, nagrane, projektowanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 480499 (220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 MI GA ZUPA BŁYSKAWICZNA 

Z KLUSKAMI O SMAKU KURCZAKA Z CEBULKĄ 
ORIENTAL BRAND PREMIUM ŁAGODNA CHICKEN 
AND ONION FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD)

(531) 05.09.24, 08.07.03, 27.05.01, 11.03.18, 29.01.03
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku.
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(210) 480500 (220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 PHO ZUPA BŁYSKAWICZNA 

Z KLUSKAMI RYŻOWYMI ORIENTAL BRAND PREMIUM 
ŁAGODNA INSTANT RICE NOODLE SOUP (MILD)

(531) 05.09.22, 05.09.25, 11.03.18, 11.03.05, 27.05.01, 29.01.02, 
08.07.03

(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku.

(210) 480501 (220) 2017 12 27
(731) Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd., 

Tianhe District, Guangzhou, CN
(540) NOME

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transak-
cji handlowych dla osób trzecich, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, poszukiwania w zakresie patronatu, wy-
pożyczanie stoisk handlowych, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi marketingowe, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, wynajem 
dystrybutorów automatycznych.

(210) 480503 (220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) Ammko o smaku Serowym Zupa Błyskawiczna 

z Kluskami oryginalne kluski Vifon

(531) 05.09.06, 08.07.03, 11.03.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku.

(210) 480504 (220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) AMMKO czerwony Barszcz Zupa Błyskawiczna 

z Kluskami oryginalne kluski Vifon
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(531) 05.09.24, 08.07.03, 11.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku.

(210) 480514 (220) 2018 01 03
(731) ZAWŁOCKI DANIEL PRINTED ANIMAL, Tczew
(540) NIE KRZYWDŹ

(531) 02.09.15, 03.01.08, 03.01.26, 27.05.01
(510), (511) 16 plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, 
reklamowe znaki papierowe, 35 rozlepianie plakatów 
reklamowych.

(210) 480531 (220) 2017 12 27
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Rajski Deser
(510), (511) 30 aromaty do ciast, preparaty aromatyczne 
do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aro-
maty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
aromaty w formie sosów w proszku, aromaty waniliowe, ba-
toniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie 
deserowe w proszku, budynie deserowe, ciasta, ciasta goto-
we do pieczenia, ciasta mrożone, ciasteczka w proszku, masa 
do pieczenia ciast, ciasto biszkoptowe, ciasto na ciastka, cia-
sto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto o przedłużo-
nej trwałości, ciasto w proszku, cukier do produkcji dżemów, 
cukier do produkcji galaretek, cukier puder, cykoria stoso-
wana jako substytut kawy, mieszanki zawierające cykorie 
do wykorzystywania jako substytut kawy, cynamon (przy-
prawa), czekolada, czekolada w proszku, czekolada na po-
lewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast, 
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające gównie ryż, 
dania gotowe zawierające makaron, dekoracje cukiernicze 
do ciast, desery lodowe, desery mrożone, desery z muesli, 
drożdże instant, glukoza w proszku do celów spożywczych, 
gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe ciasto 
na placki, gotowe desery (na bazie czekolady), gotowe mie-
szanki do pieczenia, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, 
jadalne wafle, kakao: palone, w proszku, granulowane, lub 
w napojach, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, 
kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, 
koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, laski wanilii, 
lukier do polewania ciast, lody, lody w proszku, mąka ziem-
niaczana do celów spożywczych, mieszkanki do ciast, arty-
kuły spożywcze przeznaczone do mieszanek na nadzienie, 
mieszanki na lukier, musy czekoladowe, musy deserowe, 
nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, 

naleśniki, napoje zawierające kakao, naturalne substancje 
słodzące, pierniki, placki, polewy cukiernicze, polewy do lo-
dów, posypka w postaci koralików kolorowego cukru, potra-
wy na bazie mąki, preparaty aromatyczne do lodów, proszek 
do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przyprawy, 
przyprawy do pieczenia, puddingi w proszku, rozpuszczal-
ne kakao w proszku, serniki, słodkie polewy i nadzienia, soda 
do pieczenia, sorbety, sos w proszku, sosy do gotowania, 
sosy do makaronów, sosy do ryżu, sosy na bazie pomido-
rów, sosy owocowe, sosy salsa, sosy, sosy w puszkach, sosy 
zagęszczane, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, 
syrop skrobiowy w proszku, wanilia, ciasto śniadaniowe, cia-
sto śliwkowe, ciasto filo, ciasto kruche, lukrowane ciasto, su-
che i świeże makarony, kluski i pierogi, musy, jogurt mrożony, 
polewy na bazie mąki, słodycze (cukierki).

(210) 480550 (220) 2017 12 27
(731) ŚLAŻYŃSKI JAN GUSTAW, Kowalanka
(540) Bolek i Lolek

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, re-
stauracji samoobsługowych, barów, snack - barów, bufetów, 
stołówek, obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 480557 (220) 2017 12 27
(731) JUZWA WOJCIECH, Przechód
(540) JUZWA

(531) 07.11.10, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport autobusowy, transport drogowy 
pasażerów, transport pasażerów mikrobusem, transport 
drogowy podróżnych, transport podróżnych samochodem, 
transport lądowy pasażerów, transport powietrzny pasaże-
rów, transport bagażu pasażerów, pasażerski transport samo-
chodowy, transport lądowy osób, organizowanie transportu 
pasażerskiego, rezerwowanie transportu autokarowego, 
usługi transportu autobusami, usługi transportu mikrobu-
sami, organizowanie transportu wakacyjnego, rezerwowa-
nie transportu powietrznego, organizowanie transportu 
taksówkowego, autobusowe usługi transportowe, usługi 
transportowe autokarowe, organizowanie samochodowe-
go transportu pasażerskiego, usługi transportu drogowego 
dla pasażerów, usługi transportu zbiorowego dla ludności, 
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskie-
go, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, organi-
zowanie transportu dla pasażerów biznesowych, rezerwa-
cja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, rezerwacja 
miejsc w różnych środkach transportu, usługi w zakresie 
rezerwacji transportu autobusowego, udzielanie informacji 
na temat transportu samochodowego, usługi w zakresie or-
ganizowania transportu podróżnych, udostępnianie danych 
związanych z transportem, pasażerów, transport taksów-
kowy dla osób na wózkach inwalidzkich, usługi w zakresie 
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transportu drogowego dla osób, usługi agencyjne w zakre-
sie organizowania transportu podróżnych, usługi agencyjne 
w zakresie organizowania transportu osób, usługi w zakresie 
rezerwacji podróży i środków transportu, usługi biur podró-
ży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, 
transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wod-
ną, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezer-
wacji i zamówień na transport, planowanie i rezerwowanie 
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, 
udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem 
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informa-
cji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, usługi 
transportowe, usługi w zakresie transportu towarów, wyna-
jem pojazdów transportowych, wynajem pojazdów trans-
portowych na umowę, zapewnianie wynajętych pojazdów 
do transportu pasażerów, usługi kurierskie dotyczące towa-
rów, doradztwo w zakresie podróży, dostarczanie towarów, 
kontraktowy wynajem pojazdów, koordynowanie planów 
podróży dla osób prywatnych i grup, logistyka transportu, 
organizacja wycieczek, organizowanie transportu pasażer-
skiego, planowanie podróży, planowanie tras, rezerwowanie 
podróży, transport autobusowy, transport pasażerski, udzie-
lanie informacji on-line na temat podróży, usługi dostawcze, 
wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem samochodów, 
wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogo-
wych, wypożyczanie samochodów, usługi przewozu, usługi 
rezerwacji w zakresie transportu, usługi w zakresie organizo-
wania transportu, usługi w zakresie transportu drogowego 
dla osób, usługi w zakresie transportu samochodami cię-
żarowymi, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi 
w zakresie wypożyczania samochodów, usługi w zakresie 
wypożyczania pojazdów samochodowych, usługi wynajmu 
pojazdów silnikowych, usługi wynajmu pojazdów samocho-
dowych, usługi przewozu, usługi rezerwacji w zakresie trans-
portu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi 
w zakresie transportu drogowego dla osób.

(210) 480564 (220) 2017 12 27
(731) JUZWA WOJCIECH, Przechód
(540) JUZWA
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomo-
ścią, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieru-
chomościami, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje 
majątkowe [nieruchomości], usługi nabywania nieruchomo-
ści, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie 
wynajmu nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieru-
chomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, udzie-
lanie informacji dotyczących nieruchomości, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], dzierżawa nieru-
chomości posiadanych na własność, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, usługi inwestowania w nieru-
chomości komercyjne, timesharing nieruchomości, 39 trans-
port autobusowy, transport drogowy pasażerów, transport 
pasażerów mikrobusem, transport drogowy podróżnych, 
transport podróżnych samochodem, transport lądowy pa-
sażerów, transport powietrzny pasażerów, transport bagażu 
pasażerów, pasażerski transport samochodowy, transport 
lądowy osób, organizowanie transportu pasażerskiego, 
rezerwowanie transportu autokarowego, usługi transpor-
tu autobusami, usługi transportu mikrobusami, organizo-
wanie transportu wakacyjnego, rezerwowanie transportu 
powietrznego, organizowanie transportu taksówkowego, 
autobusowe usługi transportowe, usługi transportowe auto-
karowe, organizowanie samochodowego transportu pasa-

żerskiego, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usłu-
gi transportu zbiorowego dla ludności, udzielanie informacji 
dotyczących transportu pasażerskiego, usługi transportu 
pasażerskiego drogą lądową, organizowanie transportu dla 
pasażerów biznesowych, rezerwacja miejsc na transport po-
jazdami silnikowymi, rezerwacja miejsc w różnych środkach 
transportu, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobu-
sowego, udzielanie informacji na temat transportu samo-
chodowego, usługi w zakresie organizowania transportu 
podróżnych, udostępnianie danych związanych z transpor-
tem pasażerów, transport taksówkowy dla osób na wózkach 
inwalidzkich, usługi w zakresie transportu drogowego dla 
osób, usługi agencyjne w zakresie organizowania transpor-
tu podróżnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania 
transportu osób, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środ-
ków transportu, usługi biur podróży, mianowicie organizo-
wanie transportu dla podróżnych, transport osób i towarów 
drogą lądową, powietrzną i wodną, usługi biura podróży, mia-
nowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, 
planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą 
środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych 
z podróżami i transportem za pomocą środków elektro-
nicznych, udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środ-
ków elektronicznych, usługi transportowe, usługi w zakresie 
transportu towarów, wynajem pojazdów transportowych, 
wynajem pojazdów transportowych na umowę, zapewnia-
nie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi 
kurierskie dotyczące towarów, doradztwo w zakresie po-
dróży, dostarczanie towarów, kontraktowy wynajem pojaz-
dów, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych 
i grup, logistyka transportu, organizacja wycieczek, organi-
zowanie transportu pasażerskiego, planowanie podróży, pla-
nowanie tras, rezerwowanie podróży, transport autobusowy, 
transport pasażerski, udzielanie informacji online na temat 
podróży, usługi dostawcze, wynajem pojazdów z kierowcą, 
wynajem samochodów, wypożyczanie pojazdów, wypoży-
czanie pojazdów drogowych, wypożyczanie samochodów, 
usługi przewozu, usługi rezerwacji w zakresie transportu, 
usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie 
transportu drogowego dla osób, usługi w zakresie transpor-
tu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie transportu 
drogowego, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, 
usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, 
usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi wynajmu po-
jazdów samochodowych, usługi przewozu, usługi rezerwacji 
w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania trans-
portu, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób.

(210) 480565 (220) 2017 12 27
(731) SZEIDL FERENC, Piotrków Trybunalski
(540) POVER LUBE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 smary.

(210) 480604 (220) 2017 12 28
(731) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI 

I TAŃCA RACŁAWICE, Racławice
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(540) ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ”RACŁAWICE”

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.07.04, 02.07.16
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością artystyczną, 
41 usługi artystów teatralnych, wypożyczanie dekoracji sce-
nicznych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo 
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 
edukacja, edukacja w zakresie kultury, kultury artystycznej, 
informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], informacje 
o imprezach rozrywkowych, instruktaże, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], kształcenie praktyczne [pokazy], 
kształcenie praktyczne w zakresie nauczania śpiewu i tańca, 
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], organizowanie, przygotowywanie i prowa-
dzenie koncertów i występów, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
planowanie i organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowa-
nie i wystawianie spektakli, widowisk i przedstawień, organi-
zowanie widowisk teatralnych, literackich, wystawianie spek-
takli na żywo, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, usługi w zakresie opracowywania koncepcji arty-
stycznych, choreografii, scenografii, reżyserii. animacji kultu-
rowych, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż rekla-
mowych, pozowanie dla artystów, produkcja przedstawień 
teatralnych, publikowanie tekstów [innych niż teksty rekla-
mowe], publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 
realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, 
informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], sale koncer-
towe, sprawdziany edukacyjne, usługi dystrybucji biletów 
[rozrywka], usługi komponowania układu graficznego publi-
kacji, inne niż do celów reklamowych, usługi szkół [edukacja], 
wychowanie oparte o wartości tradycyjne, patriotyczne, reli-
gijne i uniwersalne, wychowanie przez sztukę, integrowanie 
środowisk twórczych i wychowawczych, 45 ewangelizacja.

(210) 480607 (220) 2017 12 28
(731) FLYRATE LIMITED, Nikozja, CY
(540) freezl pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.20
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania 
pożyczek i kredytów, udzielanie pożyczek ratalnych, udziela-
nie pożyczek pod zastaw, udzielanie poręczeń majątkowych 
i osobistych, usługi powiernicze, usługi świadczone przez 

agencje kredytowe, usługi gwarancyjne, usługi świadczone 
przez agencje ściągania wierzytelności, faktoring, usługi do-
tyczące informacji finansowych, usługi w zakresie zarządza-
nia finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu 
refundacji na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa finan-
sowego, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi 
dotyczące umów kredytowych, pożyczkowych, ratalnych, 
leasingowych, usługi analiz finansowych, usługi w zakre-
sie inwestycji finansowych, usługi powiernicze, doradztwo 
w zakresie zadłużenia, usługi dotyczące elektronicznego 
transferu środków pieniężnych, usługi udostępniania infor-
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi rozliczeń 
finansowych, usługi agencji rozrachunkowych, usługi lom-
bardowe, usługi dotyczące kart lojalnościowych, usługi w za-
kresie udzielania rabatów w uczestniczących placówkach 
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej.

(210) 480612 (220) 2017 12 28
(731) FLYRATE LIMITED, Nikozja, CY
(540) Wurmie
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania 
pożyczek i kredytów, udzielanie pożyczek ratalnych, udziela-
nie pożyczek pod zastaw, udzielanie poręczeń majątkowych 
i osobistych, usługi powiernicze, usługi świadczone przez 
agencje kredytowe, usługi gwarancyjne, usługi świadczone 
przez agencje ściągania wierzytelności, faktoring, usługi do-
tyczące informacji finansowych, usługi w zakresie zarządza-
nia finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu 
refundacji na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa finan-
sowego, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi 
dotyczące umów kredytowych, pożyczkowych, ratalnych, 
leasingowych, usługi analiz finansowych, usługi w zakre-
sie inwestycji finansowych, usługi powiernicze, doradztwo 
w zakresie zadłużenia, usługi dotyczące elektronicznego 
transferu środków pieniężnych, usługi udostępniania infor-
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi rozliczeń 
finansowych, usługi agencji rozrachunkowych, usługi lom-
bardowe, usługi dotyczące kart lojalnościowych, usługi w za-
kresie udzielania rabatów w uczestniczących placówkach 
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej.

(210) 480661 (220) 2017 12 29
(731) KOWALCZYK KINGA, PANKIEWICZ WALENTYN 

PROFESSIONAL PMU K. KOWALCZYK, W. PANKIEWICZ 
SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin

(540) PROFESSIONAL PMU

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty do makijażu, kosmetyki do makija-
żu skóry, środki do usuwania makijażu, kremy kosmetyczne, 
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, produkty 
powlekające usta, kosmetyki do ust, błyszczyki do ust, chus-
teczki do twarzy nasączane kosmetykami, toniki do twarzy.

(210) 480682 (220) 2017 12 30
(731) ROXANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa



Nr  ZT14/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 33

(540) KEBAB KING

(531) 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 dania gotowe do spożycia, owoce i warzywa 
przetworzone, przygotowane na bazie mięsa wołowego, 
wieprzowego, drobiowego, baraniny świeże i mrożone, ze-
stawy obiadowe, naleśniki, krokiety, pierogi, kebaby, placki 
ziemniaczane, mięso, wyroby wędliniarskie, ryby, flaki, chipsy 
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dziczyzna, owoce mo-
rza gotowane, koncentraty, konserwy mięsne i rybne, paszte-
ty, ekstrakty mięsne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa 
konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, kapusta kiszo-
na, ogórki kiszone, korniszony, bakalie, żywność z ryb, wyro-
by garmażeryjne mięsne i rybne, owoce i warzywa suszone, 
grzyby suszone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce 
i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowa-
ne, mrożonki mięsne i warzywne, dania gotowe do spożycia 
na bazie mięsa, ryb, dziczyzny, pasztety, hamburgery, hot 
- dogi, warzywa i owoce suszone, galarety z mięsa, 30 aro-
maty do żywności, pieczywo, bułki, chleb, gofry, kanapki, 
kukurydza prażona, lody, sorbety lodowe, desery lodowe, 
makarony, pizze, spaghetti, preparaty zbożowe, zapiekanki, 
placki, żywność na bazie mąki, pieczywo, pieczywo zamro-
żone, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 
dania gotowe do spożycia na bazie owoców i warzyw, mro-
żonki z owoców i warzyw zawarte w tej klasie, kawa, substy-
tuty kawy, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, ocet, 
miód, musztarda, przyprawy, ryż, sosy sałatkowe, przyprawy 
i sosy do mięsa, paszteciki, suchary, sól, wyroby zbożowe, pa-
luszki, precle, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, 
paszteciki, pierożki, placki, preparaty zbożowe, ciasta, ciastka, 
biszkopty, herbatniki, wyroby mleczne, jogurt, kefiry, wyroby 
czekoladowe, czekolady, batony, cukierki, pesto, pierniki, cia-
sto mrożone na ciasto, sorbety jako lody, makarony, 32 napo-
je bezalkoholowe, piwo, napoje izotermiczne, wody stołowe, 
wody mineralne, soki owocowe i warzywne, nektary, napo-
je owocowe i warzywne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
produktów żywnościowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
produktów żywnościowych za pośrednictwem Internetu, 
43 usługi gastronomiczne, catering, przygotowanie i do-
starczanie dań na zamówienie, bary szybkiej obsługi, bary 
sałatkowe, restauracje, stołówki, prowadzenie hoteli, moteli, 
pensjonatów, kafeterii, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem.

(210) 480705 (220) 2018 01 01
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) BUDMAT

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w postaci proszków, 
tworzywa sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztucz-
ne w postaci granulek do użytku w przemyśle, tworzywa 
sztuczne w postaci proszku [do zastosowania w przemyśle], 
olejowe spoiwa [kity, lepiki], 6 dachówki metalowe, blacha 
do pokrycia dachu z metalu, pokrycia dachowe metalowe, 

metalowe elementy dachowe, metalowe panele dachowe, 
metalowe płyty dachowe, okładzinowe panele metalowe 
do pokrywania dachów, metalowe, modułowe elementy 
budowlane, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], rury 
metalowe, stal, okucia metalowe, śruby metalowe, drzwi me-
talowe, metalowe ogrodzenie druciane, ogrodzenia metalo-
we, metalowe rynny, okna metalowe, preparaty z materiałów 
metalowych, 17 materiał z tworzywa sztucznego w posta-
ci wytłaczanej do użytku w produkcji, tworzywa sztuczne 
w formie wytłaczanej do użytku w produkcji, materiały izola-
cyjne, 19 podsufitki z polichlorku winylu, płytki porcelanowe, 
płytki ceramiczne, terakota, terakota [materiał budowlany], 
cement, wapno, kostka brukowa, płytki ceramiczne, płyty 
gipsowo-kartonowe, rury kamionkowe, rynny niemetalowe, 
parapety okienne niemetalowe, cegły, gotowe betonowe 
elementy budowlane, okna aluminiowe, okna niemetalowe, 
drzwi niemetalowe, mieszanki asfaltowe do wypełniania 
ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], mieszan-
ki do łatania na bazie smoły, mieszanki na bazie bituminu, 
papa dachowa, azbestowa zaprawa, dachówka łupkowa, 
płoty, parkany niemetalowe, panele polistyrenowe do użyt-
ku w budownictwie, 39 transport materiałów budowlanych, 
transport drogowy ładunków, konfekcjonowanie towarów, 
załadunek i wyładunek towarów, 40 nakładanie powłok od-
pornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, obróbka 
[kształtowanie] metalu.

(210) 480724 (220) 2018 01 03
(731) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) MARVIPOL development

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, 
prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i niepe-
riodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, bu-
dowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papiero-
wych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, 
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urzą-
dzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, 
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry kompute-
rowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui 
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, 
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły 
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, arty-
kuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informa-
cyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki 
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, 
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, 
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blan-
kiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzenia-
mi, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż 
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, 
koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do ryso-
wania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmien-
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ne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły 
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, 
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, 
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, 
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmien-
ne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, 
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papie-
rowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, 
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, 
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kar-
tonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako 
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania 
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artyku-
ły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, 
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, 
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papiero-
we, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szko-
leniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze 
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bi-
lety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, 
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, 
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, po-
jazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, 
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie inter-
netowej, używając środków telekomunikacji, reklama i pro-
mocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo 
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie or-
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospo-
darczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, 
zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi 
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieru-
chomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych 
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie przetargów na ryn-
ku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami 
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miej-
scami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprze-
daży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, do-
radztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nierucho-
mości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i admini-
strowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania 
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budow-
nictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo 
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, 
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w za-
rządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, 

lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych 
usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, 
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów 
budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, napra-
wy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów 
budowlano - mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty 
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstruk-
cyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burze-
niem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów 
i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie instala-
cji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie insta-
lacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów 
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wyko-
nywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania 
i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji 
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz 
z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja 
o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży 
i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach, 
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowla-
nego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicz-
nego, 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, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projek-
towanie osiedli, informacja o powyższych usługach, 44 pie-
lęgnowanie i utrzymanie trawników.

(210) 480737 (220) 2018 01 03
(731) EUROCASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) EUROCASH SERWIS

(531) 01.13.05, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 ty-
toń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów 
z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami 
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sieci franczyzowych i partnerskich.

(210) 480741 (220) 2018 01 03
(731) WERESZKO WOJCIECH TRUE LEADER, Rokitnica
(540) TRUELEADER BUSINESS SOLUTIONS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.07.25, 26.05.04
(510), (511) 35 agencja public relations, agencje reklamo-
we, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie marke-
tingu, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, planowanie strategii 
marketingowych, pomoc w zarządzaniu personelem, pro-
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dukcja materiałów reklamowych i reklam, publikacja reklam, 
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich, selekcja personelu, świadczenie usług zarządzania 
działalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych 
przedsiębiorstw, udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, usługi agencji marketingowych, usługi 
doradcze dotyczące reklamy, usługi reklamowe, promocyjne 
i public relations, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi zarządzania i do-
radcze w działalności gospodarczej, wydawanie i aktualiza-
cja tekstów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, zarządzanie personelem, 41 do-
radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
edukacja, kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla-
mą, promocją, marketingiem i biznesem, nauczanie, opraco-
wywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, organizowanie 
szkoleń biznesowych, prowadzenie kursów edukacyjnych 
z zakresu biznesu, publikacja elektroniczna on-line periody-
ków i książek, publikacja i redagowanie książek, publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materia-
łów edukacyjnych, publikowanie drogą elektroniczną, publi-
kowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, seminaria, 
szkolenie związane z karierą zawodową, trening rozwoju 
osobistego, trening umiejętności zawodowych, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działal-
nością gospodarczą, usługi edukacyjne w postaci spersona-
lizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkół 
średnich, usługi nauczania związane z pomocą biznesową, 
usługi szkolenia personelu, usługi szkoleniowe dotyczące 
marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi szkół, usługi 
trenerów osobistych, usługi wydawnicze.

(210) 480742 (220) 2018 01 03
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) ECHINUS

(531) 03.06.06, 07.15.22, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, informacja 
o edukacji, doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne, 
nauczanie korespondencyjne i internetowe, organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie 
wystaw z dziedziny edukacji lub nauki, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, organizowanie obozów i imprez turystycznych 
i sportowych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, 
wypożyczanie książek, publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, publikowanie tekstów edukacyjnych, naukowych, 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 42 usługi 
architektoniczne.

(210) 480792 (220) 2018 01 03
(731) TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA 

WIENIAWSKIEGO W POZNANIU, Poznań
(540) (znak dźwiękowy)

(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cy-
frowe i optyczne nośniki danych, programy komputerowe, 
komputery, sprzęt przetwarzający dane, wydawnictwa mul-
timedialne: oprogramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, 
encyklopedie, leksykony, przewodniki, poradniki, czasopi-
sma, gry, karaoke, wideoklipy, 16 zapisy nutowe, papier nuto-
wy, książki z nutami, zeszyty nutowe, książki i inne publikacje, 
podręczniki, materiały do nauczania, gazety i czasopisma, 
broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty, 
zakładki do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisa-
nia, skoroszyty na dokumenty, druki, drukowane materiały 
informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, ma-
gazyny, broszury, katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru, 
torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie 
promowania muzyki, w szczególności klasycznej, impresa-
riat w działalności artystycznej, usługi agencji reklamowych, 
usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania 
rynku, opinii publicznej, w dziedzinie działalności gospodar-
czej, usługi w zakresie PR (kształtowania wizerunku, iden-
tyfikacji) i usługi promocyjne, usługi rekrutacji personelu, 
designerów, artystów, twórców, usługi pomocy/pośred-
nictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-bizneso-
wych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób 
trzecich, usługi w zakresie aukcji i przetargów publicznych, 
organizowanie wystaw oraz targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie rozpo-
wszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzch-
ni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie 
organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji 
wystaw i witryn pomieszczeń - m. in. sklepów, galerii, biur, 
usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, 
zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artyku-
łów informatycznie-komputerowych, urządzeń oświetlenio-
wych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych 
i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pa-
smanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, ar-
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tykułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów 
sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia 
wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym 
i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposaże-
niem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i por-
celany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem 
i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, 
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, ar-
tykułów tytoniowych, artykułów spożywczych i przemysło-
wych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, wystaw, 
konkursów, występów, koncertów, festiwali muzycznych, 
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
podróży studyjnych, kongresów, imprez rozrywkowych, ar-
tystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, 
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydaw-
nicze i reporterskie, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie ksią-
żek i materiałów dydaktycznych, publikowanie nut, publi-
kowanie książek, czasopism, gazet, fotografii, poradników, 
broszur i materiałów dydaktycznych w formie elektronicz-
nej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, produkcja na-
grań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, pro-
mocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej 
poprzez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowa-
dzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w za-
kresie twórczości artystycznej, katalogowanie i archiwizacja 
dorobku artystycznego twórców, usługi orkiestr, wypoży-
czanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi 
galerii sztuki, organizowanie pokazów mody, konkursów 
piękności, organizowanie i obsługa plebiscytów, usługi bi-
blioteczne, publikacje elektroniczne on-line, usługi studiów 
nagrań, usługi studiów filmowych, usługi dystrybucji bile-
tów, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, wizu-
alna rejestracja koncertów, zdarzeń, imprez i uroczystości, 
doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trener-
skie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności 
oraz kompetencji, kursy językowe, 42 usługi w następującym 
zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, 
usługi artystów-grafików, designerów, projektantów, elektro-
niczne przechowywanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie oraz 
kodowanie muzyki cyfrowej, usługi związane z projektowa-
niem graficznym - sztuka, projektowanie dekoracji wnętrz, 
opakowań, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi 
projektantów mody.

(210) 480820 (220) 2018 01 04
(731) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) bioC8

(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, kremy ko-
smetyczne, preparaty do mycia, odżywki do włosów, płyny 
do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki na-
sączone preparatami do usuwania makijażu.

(210) 480828 (220) 2018 01 04
(731) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) pro.aQua

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, kremy ko-
smetyczne, preparaty do mycia, odżywki do włosów, płyny 
do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki na-
sączone preparatami do usuwania makijażu.

(210) 480842 (220) 2018 01 05
(731) MATUSZEWSKA MONIKA OCEAN PRO SYSTEMY 

NURKOWE, Smardzów
(540) ocean pro

(531) 03.09.03, 27.05.01
(510), (511) 8 noże do nurkowania, 9 sprzęt do nurkowania, 
odzież do nurkowania, kombinezony, kostiumy i skafandry 
dla nurków, kamizelki ratunkowe dla nurków, buty do nurko-
wania, rękawice do nurkowania, maski do nurkowania, oku-
lary ochronne do nurkowania, hełmy do nurkowania, zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, zaciski do uszu do nurkowa-
nia, rurki do nurkowania, fajki z ustnikiem do oddychania pod 
wodą, pasy balastowe do nurkowania, aparaty i przyrządy 
do nurkowania, aparaty oddechowe do nurkowania, aparaty 
tlenowe do pływania podwodnego, regulatory do nurkowa-
nia, kompresory nurkowe, komory dekompresyjne, urządze-
nia i przyrządy pomiarowe, urządzenia i przyrządy sygnaliza-
cyjne, zabezpieczające i ochronne, urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, urzą-
dzenia i przyrządy do ratownictwa, urządzenia do komuni-
kacji podwodnej, podwodne komputery dla nurków, kamery 
dla nurków, 11 urządzenia oświetleniowe dla nurków, urzą-
dzenia do ogrzewania dla nurków, 14 zegarki do nurkowania, 
28 płetwy do pływania, płetwy do nurkowania, kusze do ło-
wienia podwodnego, 35 usług pośrednictwa handlowego 
i usługowego, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i pro-
wadzenia punktów sprzedaży w zakresie sprzętu do nurko-
wania, odzieży do nurkowania, kombinezonów, kostiumów 
i skafandrów dla nurków, kamizelek ratunkowych dla nur-
ków, butów do nurkowania, rękawic do nurkowania, masek 
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do nurkowania, okularów ochronnych do nurkowania, heł-
mów do nurkowania, zacisków do nosa dla nurków i pływa-
ków, zacisków do uszu do nurkowania, rurek do nurkowania, 
fajek z ustnikiem do oddychania pod wodą, pasów balasto-
we do nurkowania, aparatów i przyrządów do nurkowania, 
aparatów oddechowych do nurkowania, aparatów tlenowe 
do pływania podwodnego, regulatorów do nurkowania, 
kompresorów nurkowych, komór dekompresyjnych, urzą-
dzeń i przyrządów pomiarowych, urządzeń i przyrządów 
sygnalizacyjnych, zabezpieczających i ochronnych, urzą-
dzeń nawigacyjnych, naprowadzających, lokalizacyjnych 
i do namierzania celu, urządzeń i przyrządów do ratownic-
twa, urządzeń do komunikacji podwodnej, podwodnych 
komputerów dla nurków, kamer dla nurków, noży do nur-
kowania, urządzeń oświetleniowych dla nurków, urządzeń 
do ogrzewania dla nurków, zegarków do nurkowania, płetw 
do pływania, płetw do nurkowania, urządzeń do ogrzewa-
nia dla nurków, usługi doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów, usługi zarządzania sprzedażą, usługi 
promocyjne, marketingowe i reklamowe, 37 usługi naprawy 
sprzętu do nurkowania, usługi naprawy i konserwacji apara-
tów i przyrządów do nurkowania, 39 usługi w zakresie wy-
pożyczania dzwonów nurkowych, kombinezonów i skafan-
drów dla nurków, usługi wynajmu urządzeń do nurkowania 
ratowniczego, usługi w zakresie ratownictwa nurkowego, 
usługi organizowania i prowadzenia wypraw i wycieczek 
dotyczących nurkowania, 41 usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, usługi nauki nurkowania i pływania, usługi organizo-
wania i prowadzenia konferencji, zjazdów, szkoleń, kursów, 
wykładów, warsztatów, seminariów i webinariów w zakresie 
nurkowania i pływania, usługi związane z organizacją wy-
poczynku, czasu wolnego i rekreacji, usługi organizowania 
i prowadzenia obozów wakacyjnych, edukacyjnych i spor-
towych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu do nurko-
wania, udostępniania obiektów i sprzętu do nurkowania, 
42 usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi 
projektowania w zakresie odzieży do nurkowania oraz syste-
mów nurkowych.

(210) 480853 (220) 2018 01 05
(731) GRYCAN WIKTORIA DANUTA, Warszawa
(540) GRYCMAN
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obu-
wie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, kurtki, 
spodnie, bluzy, podkoszulki, koszule, płaszcze, swetry, suknie, 
sukienki, kostiumy, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, 
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, 
piżamy, koszule nocne, odzież sportowa, kostiumy do opa-
lania i pływania, dresy, 29 ryby, owoce morza gotowane, fla-
ki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy mięsne i rybne, 
krokiety, mięso, potrawy z mięsa, placki ziemniaczane, sery, 
tłuszcze jadalne, wędliny, dziczyzna, sałatki warzywne i owo-
cowe, wyroby garmażeryjne, hamburgery, hot - dogi w cie-
ście kukurydzianym, dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb, 
chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dżemy, grzyby 
konserwowane, przetwory warzywne, przetwory mięsne, 
konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, jaja, 
mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce i warzywa kon-
serwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne, konfitury, 
przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna artykułów żywnościowych i artykułów 
odzieżowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów żyw-
nościowych i artykułów odzieżowych za pośrednictwem 
Internetu, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii 
publicznej, organizowanie targów i wystaw handlowych 
w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagad-

nień branży odzieżowej, gastronomicznej, hotelowej, roz-
rywkowej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze 
handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz 
danych, systematyzowanie i zarządzanie tymi danymi, orga-
nizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowa-
nia sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, 
sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania ryn-
ku, 41 organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym 
i rozrywkowym, związanych z modą, z gastronomią, ze zdro-
wym żywieniem, publikowanie tekstów i książek związanych 
z modą, z żywieniem, ze zdrowym stylem życia, z gastrono-
mią, nauczanie związane z projektowaniem i szyciem odzieży 
w tym odzieży scenicznej, z żywieniem, ze zdrowym stylem 
życia, organizowanie spektakli i wystaw z dziedziny kultury 
i edukacji dotyczącej tańca, ubiorów, makijażu, kształtowania 
sylwetki, zdrowego żywienia.

(210) 480872 (220) 2018 01 08
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) AGRISPOT
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), po-
lepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy 
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki 
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochro-
ny nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki che-
miczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające 
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użyt-
ku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz 
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku 
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, 
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające 
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawil-
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki 
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne 
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty 
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, 
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, 
insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, ce-
bulki i rozsady do hodowli roślin, pasze, 35 usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stoso-
wania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
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klamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, usługi konsultacji biznesowych w branży 
rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności go-
spodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, organizowanie 
programów lojalnościowych do celów handlowych, promo-
cyjnych lub reklamowych, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, 42 hosting portali 
internetowych, programowanie oprogramowania do portali 
internetowych, chatroomów, linii chatów i forów interneto-
wych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie, two-
rzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzy-
mywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, pro-
jektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych online, 
usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne 
dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rol-
nictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, specja-
listyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii 
rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych 
środków chemicznych, 45 usługi serwisów społecznościo-
wych online, doradztwo prawne, badania prawne.

(210) 480939 (220) 2018 01 09
(731) SALAMAK MAREK, SILARSKI ADAM CADMOST 

PROJEKT SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice
(540) CADmost PROJEKT

(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży oprogramowa-
nia komputerowego i dokumentacji technicznej, 42 usługi 
w zakresie tworzenia programów do wizualizacji przebiegu 
i nadzoru procesów projektowania obiektów inżynieryjnych, 
w szczególności betonowych i stalowych konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, archiwizacji danych, raportowa-
nia i sporządzania zapisów graficznych oraz monitorowania 
przebiegu tras obiektów kolizyjnych, a także generowania 
wartości obciążeń działających na projektowane obiekty, 
usługi w zakresie opracowywania dokumentacji technicz-
nej i projektów technicznych, badania oraz usługi naukowe 
i techniczne, a także ich projektowanie, analizy przemysło-
we i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie systemów 
oraz oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w powyższym zakresie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi w za-
kresie instalowania, testowania, wdrażania i serwisowania 
systemów komputerowych, usługi doradztwa inżynieryjne-
go w zakresie kompletacji dostaw, doboru systemów kom-
puterowych i ich integracji, konserwacja oprogramowania 
komputerowego.

(210) 480999 (220) 2018 01 11
(731) NYCZ ROMAN NYCZ OPTYK, Gliwice
(540) brylownia
(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na okulary, okulary, 
okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do upra-
wiania sportu, okulary progresywne, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, 

przyrządy zawierające okular, soczewki do okularów, zestawy 
soczewek, soczewki korekcyjne, obiektywy [soczewki],lampy 
optyczne, soczewki optyczne, szkło optyczne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, soczewki do okularów, soczewki korek-
cyjne, soczewki optyczne, soczewki kontaktowe, soczewki 
progresywne, 35 usługi sprzedaży towarów z zakresu opty-
ki, 40 szlifowanie szkła optycznego, szlifowanie soczewek, 
montaż soczewek, 44 usługi optyczne, poradnictwo optycz-
ne, diagnostyka wzroku.

(210) 481018 (220) 2018 01 11
(731) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) f Polish Film PROMOTION

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, dru-
ki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, 
afisze, albumy, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, 
katalogi, prospekty, informatory, notesy, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, książki, czasopisma, tablice ogłoszeniowe 
i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje 
na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysun-
ki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw o charakte-
rze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi 
w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów 
reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia kom-
puterowych baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla 
działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i fi-
nansowanie działalności kulturalnej, w tym filmów, 41 produk-
cja filmów, dystrybucja filmów, studia filmowe, organizowanie 
ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, 
w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi publikowania wy-
dawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów, konferencji, 
seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, or-
ganizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie 
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, 
w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-
-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub 
edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, 
organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscy-
tów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, czaso-
pism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności inte-
lektualnej i przemysłowej, w tym związanych z filmami, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, 
usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlowych, zarządza-
nie prawami autorskimi.
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(210) 481019 (220) 2018 01 11
(731) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) ZAPA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, 
druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, pla-
katy, afisze, albumy, kalendarze, karty pocztowe i okoliczno-
ściowe, katalogi, prospekty, informatory, notesy, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma, tablice 
ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notat-
niki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki oko-
licznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów 
i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi 
reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszech-
niania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, 
usługi tworzenia komputerowych baz danych, 36 pozyski-
wanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla 
filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności kultural-
nej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów, 
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród 
związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wy-
dawnicze, usługi publikowania wydawnictw on-line, usługi 
organizacji sympozjów, konferencji, seminariów, konkursów, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali 
w celach kulturalnych, usługi w zakresie kultury, udostęp-
nianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym filmu i ki-
nematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizo-
wanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, mi-
kro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, or-
ganizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscy-
tów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, cza-
sopism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności 
intelektualnej i przemysłowej, w tym związanych z filmami, 
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich 
do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlo-
wych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 481040 (220) 2018 01 11
(731) PBH SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) Jesteśmy różne, jesteśmy piękne
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z me-
tali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych 
klasach, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, 
naszyjniki, bransoletki, kolczyki, breloki, zegary i przyrzą-
dy chronometryczne, 18 torebki, kopertówki [małe toreb-
ki], portfele, portfele skórzane, kosmetyczki, kosmetyczki 
sprzedawane bez zawartości, 25 odzież, buty, nakrycia gło-

wy, sukienki damskie, bluzki, tuniki, swetry, koszule, piżamy, 
spódnice, spodnie, żakiety, płaszcze, kurtki, odzież z two-
rzyw naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, paski, szaliki, 
apaszki, kapelusze, rękawiczki, bielizna, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadze-
nia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: metale szlachetne 
i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane 
nimi nie ujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, biżuteria, 
kamienie szlachetne, naszyjniki, bransoletki, kolczyki, brelo-
ki, zegary i przyrządy chronometryczne, torebki, kopertówki 
[małe torebki], portfele, portfele skórzane, kosmetyczki, ko-
smetyczki sprzedawane bez zawartości, odzież, buty, nakry-
cia głowy, sukienki damskie, bluzki, tuniki, swetry, koszule, 
piżamy, spódnice, spodnie, żakiety, płaszcze, kurtki, odzież 
z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, pa-
ski, szaliki, apaszki, kapelusze, rękawiczki, bielizna, promocja 
sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie reklamy 
prasowej, telewizyjnej, internetowej oraz z wykorzystaniem 
ulotek, plakatów, organizowanie i prowadzenie kampanii re-
klamowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi marketingu i public relations, 41 organizowanie 
konkursów i pokazów mody, planowanie specjalnych imprez, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizo-
wanie konkursów, organizowanie i prezentowanie pokazów 
rozrywkowych dotyczących stylu i mody, pokazy filmowe, 
fotografia reklamowa - sesje zdjęciowe, fotoreportaże.

(210) 481055 (220) 2018 01 12
(731) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) KINO KULTURA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, 
druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, pla-
katy, afisze, albumy, kalendarze, karty pocztowe i okoliczno-
ściowe, katalogi, prospekty, informatory, notesy, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma, tablice 
ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notat-
niki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki oko-
licznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów 
i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi 
reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszech-
niania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, 
usługi tworzenia komputerowych baz danych, 36 pozyski-
wanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla 
filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności kultural-
nej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów, 
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród 
związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wy-
dawnicze, usługi publikowania wydawnictw on-line, usługi 
organizacji sympozjów, konferencji, seminariów, konkursów, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali 
w celach kulturalnych, usługi w zakresie kultury, udostęp-



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT14/2018

nianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym filmu i ki-
nematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizo-
wanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, mi-
kro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, or-
ganizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscy-
tów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, cza-
sopism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności 
intelektualnej i przemysłowej, w tym związanych z filmami, 
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich 
do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlo-
wych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 481056 (220) 2018 01 12
(731) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) STUDIO MUNKA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, 
druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, pla-
katy, afisze, albumy, kalendarze, karty pocztowe i okoliczno-
ściowe, katalogi, prospekty, informatory, notesy, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma, tablice 
ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notat-
niki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki oko-
licznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów 
i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi 
reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszech-
niania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, 
usługi tworzenia komputerowych baz danych, 36 pozyski-
wanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla 
filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności kultural-
nej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów, 
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród 
związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wy-
dawnicze, usługi publikowania wydawnictw on-line, usługi 
organizacji sympozjów, konferencji, seminariów, konkursów, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali 
w celach kulturalnych, usługi w zakresie kultury, udostęp-
nianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym filmu i ki-
nematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizo-
wanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, mi-
kro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, or-
ganizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscy-
tów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, cza-
sopism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności 
intelektualnej i przemysłowej, w tym związanych z filmami, 

usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich 
do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlo-
wych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 481058 (220) 2018 01 12
(731) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) AKTORZY POLSCY

(531) 16.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, dru-
ki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, 
afisze, albumy, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, 
katalogi, prospekty, informatory, notesy, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, książki, czasopisma, tablice ogłoszeniowe 
i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje 
na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysun-
ki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw o charakte-
rze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi 
w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów 
reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia kom-
puterowych baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla 
działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i fi-
nansowanie działalności kulturalnej, w tym filmów, 41 produk-
cja filmów, dystrybucja filmów, studia filmowe, organizowanie 
ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, 
w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi publikowania wy-
dawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów, konferencji, 
seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, or-
ganizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakre-
sie kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztu-
ki, w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu  
on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub 
edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, 
organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscy-
tów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, czaso-
pism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności inte-
lektualnej i przemysłowej, w tym związanych z filmami, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, 
usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlowych, zarządza-
nie prawami autorskimi.

(210) 481059 (220) 2018 01 12
(731) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) FSP
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, 
druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, 
plakaty, afisze, albumy, kalendarze, karty pocztowe i oko-
licznościowe, katalogi, prospekty, informatory, notesy, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma, 
tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, 
notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki 
okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji tar-
gów i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, 
usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi roz-
powszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, 
telewizji, usługi tworzenia komputerowych baz danych, 
36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, 
w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działal-
ności kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dys-
trybucja filmów, studia filmowe, organizowanie ceremonii 
wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z fil-
mem, usługi wydawnicze, usługi publikowania wydawnictw 
on-line, usługi organizacji sympozjów, konferencji, semina-
riów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organi-
zowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie 
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, 
w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu 
on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym 
lub edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów 
i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-
-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych, 
konkursów i plebiscytów, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, organizowanie spektakli, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, 45 licencjonowanie 
praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym związa-
nych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją praw 
autorskich do filmów, usługi lobbystyczne inne niż w celach 
handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 481066 (220) 2018 01 12
(731) WITEK RADOSŁAW WIRA, Brzozów
(540) Bellis food

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 1 witaminy dla przemysłu spożywczego (wita-
mina C), 5 błonnik pokarmowy, algicydy wodne (chlorella), 
29 olej kokosowy spożywczy, suszona żurawina, przetwo-
rzone nasiona dyni -pestki, przetworzone warzywa, owoce 
i grzyby, w tym orzechy, pestki moreli, 30 sól spożywcza 
-himalajska, słodziki naturalne -ksylitol, herbaty i napary zio-
łowe -czystek, 31 nieprzetworzone zioła -czarnuszka, ostro-
pest,świeże jagody goji, siemię lniane nieprzetworzone, na-
siona chia.

(210) 481076 (220) 2018 01 12
(731) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, DE
(540) Cloppenburg
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
w zakresie czynności biurowych, handel detaliczny, włącznie 
ze sprzedażą przez Internet oraz telesprzedażą, w odniesie-
niu do: odzieży, obuwia, nakryć głowy, środków wybiela-
jących i innych substancji stosowanych w praniu, środków 
czyszczących, polerujących, preparatów ściernych, mydeł, 
środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmety-
ków, płynów do włosów, środków do czyszczenia zębów, 
okularów przeciwsłonecznych, metali szlachetnych i ich sto-
pów, biżuterii, kamieni szlachetnych, przyrządów zegarmi-
strzowskich i chronometrycznych, walizek (bagażu), toreb 
i kufrów podróżnych, toreb, torebek, portfeli, portmonetek, 
etui na klucze, plecaków, worków, szelek i bandolier, wyro-
bów galanterii skórzanej ze skóry lub z materiałów imitują-
cych skórę, skór zwierzęcych i wyrobów ze skór zwierzęcych, 
mianowicie: walizek (bagażu), toreb i kufrów podróżnych, to-
reb, torebek, portfeli, portmonetek, etui na klucze, plecaków, 
worków, szelek i bandolier, skórzanych rzemieni, skórzanych 
sznurówek, bandolier, arkuszy z imitacji skóry do dalszego 
przetwarzania, akcesoriów odzieżowych, wyrobów tek-
stylnych, galanterii, bielizny pościelowej i stołowej, sprzętu 
sportowego, toreb, widelców, łyżek, przyborów kuchennych 
lub gospodarstwa domowego oraz pojemników, wyro-
bów szklanych, porcelany i wyrobów ziemnych, produktów 
z branży gastronomicznej, mianowicie wyrobów cukierni-
czych, kawy, akcesoriów dla palaczy, napojów alkoholowych, 
napojów, okularów i okularów przeciwsłonecznych oraz ak-
cesoriów do nich, gier, zabawek, uchwytów, urządzeń do od-
twarzania nagrań dźwiękowych i przechowywania danych, 
elektrycznych i elektronicznych artykułów gospodarstwa 
domowego, elektrycznych i elektronicznych produktów ko-
smetycznych, sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń 
elektrycznych do domowego użytku, elektrycznych przybo-
rów kosmetycznych, sprzętu oświetleniowego, grzejników, 
wentylatorów, narzędzi, produktów dla majsterkowiczów 
i narzędzi ogrodniczych, organizacja i prowadzanie imprez 
reklamowych i programów lojalnościowych.

(210) 481079 (220) 2018 01 12
(731) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, DE
(540) PEEK
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usłu-
gi w zakresie czynności biurowych, handel detaliczny, 
włącznie ze sprzedażą przez Internet oraz telesprzedażą, 
w odniesieniu do: odzieży, obuwia, nakryć głowy, środków 
wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, 
środków czyszczących, polerujących, preparatów ścier-
nych, mydeł, środków perfumeryjnych, olejków eterycz-
nych, kosmetyków, płynów do włosów, środków do czysz-
czenia zębów, okularów przeciwsłonecznych, metali 
szlachetnych i ich stopów, biżuterii, kamieni szlachetnych, 
przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, wa-
lizek (bagażu), toreb i kufrów podróżnych, toreb, torebek, 
portfeli, portmonetek, etui na klucze, plecaków, worków, 
szelek i bandolier, wyrobów galanterii skórzanej ze skóry 
lub z materiałów imitujących skórę, skór zwierzęcych i wy-
robów ze skór zwierzęcych, mianowicie: walizek (bagażu), 
toreb i kufrów podróżnych, toreb, torebek, portfeli, port-
monetek, etui na klucze, plecaków, worków, szelek i ban-
dolier, skórzanych rzemieni, skórzanych sznurówek, ban-
dolier, arkuszy z imitacji skóry do dalszego przetwarzania, 
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akcesoriów odzieżowych, wyrobów tekstylnych, galanterii, 
bielizny pościelowej i stołowej, sprzętu sportowego, toreb, 
widelców, łyżek, przyborów kuchennych lub gospodar-
stwa domowego oraz pojemników, wyrobów szklanych, 
porcelany i wyrobów ziemnych, produktów z branży ga-
stronomicznej, mianowicie wyrobów cukierniczych, kawy, 
akcesoriów dla palaczy, napojów alkoholowych, napojów, 
okularów i okularów przeciwsłonecznych oraz akcesoriów 
do nich, gier, zabawek, uchwytów, urządzeń do odtwa-
rzania nagrań dźwiękowych i przechowywania danych, 
elektrycznych i elektronicznych artykułów gospodarstwa 
domowego, elektrycznych i elektronicznych produktów 
kosmetycznych, sprzętu gospodarstwa domowego, urzą-
dzeń elektrycznych do domowego użytku, elektrycznych 
przyborów kosmetycznych, sprzętu oświetleniowego, 
grzejników, wentylatorów, narzędzi, produktów dla maj-
sterkowiczów i narzędzi ogrodniczych, organizacja i prowa-
dzanie imprez reklamowych i programów lojalnościowych.

(210) 481081 (220) 2018 01 12
(731) SPARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogucin
(540) HARCO
(510), (511) 6 klamki metalowe, zamki metalowe, zasuwy 
metalowe do zamków, metalowe wkładki do zamków, gał-
ki metalowe, zawiasy metalowe, kłódki metalowe, metalo-
we samozamykacze do drzwi, okucia metalowe, balustrady 
i poręcze metalowe, listwy metalowe, wyroby ślusarskie, 
rolki i prowadnice do drzwi przesuwnych, osprzęt metalowy 
do drzwi, okien, bram i mebli.

(210) 481088 (220) 2018 01 14
(731) KRÓL WOJCIECH, ORNELA KRÓL POSTERILLA.PL 

SPÓŁKA CYWILNA , Gliwice
(540) posterilla
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kar-
tonu, akwaforty [grafika], akwarele, artykuły biurowe [z wy-
jątkiem mebli], etykiety z papieru lub kartonu, fotografie, 
kalendarze, kartki z życzeniami, karty, litograficzne dzie-
ła sztuki, materiały do pisania i do rysowania, materiały 
drukowane, obrazy [malarstwo] oprawione lub nie, obra-
zy i zdjęcia, osłony z papieru na doniczki, papier płótna 
malarskie, portrety, ramki i stojaki do fotografii, ryciny, 
[grawerowanie], rysunki, proporczyki, zawieszki tekturo-
we lub papierowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, 
20 poduszki, dekoracje wiszące [ozdoby], ramki do obra-
zów i zdjęć, ramy na obrazy i fotografie, 27 tapety, deko-
racje ścienne [nietekstylne], dekoracje ścienne z materia-
łów nietekstylnych, ręcznie robione, dekoracyjne tkaniny 
ścienne, pokrycia ścienne z papieru, ścienne dekoracje, 
nietekstylne, 35 projektowanie materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy 
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama, udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
sprzedaż hurtowo detalicznie oraz przez Internet: afiszów, 
plakatów, obrazów, fotografii, ramek, rycin, usługi pośred-
nictwa handlu, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, pro-
jektowanie opakowań, usługi graficzne.

(210) 481091 (220) 2018 01 15
(731) ARENA GDAŃSK OPERATOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) funarena CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE

(531) 26.11.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
41 rozrywka.

(210) 481097 (220) 2018 01 15
(731) BIURO RACHUNKOWE SRW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) Biuro Rachunkowe SRW

(531) 26.04.02, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi z zakresie księgowości i rachunko-
wości, usługi doradcze i informacyjne w zakresie rachun-
kowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, 
administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, usługi 
w zakresie sporządzania listy płac, przetwarzanie danych 
w dziedzinie listy płac, komputerowe sporządzanie list płac, 
41 szkolenia biznesowe.

(210) 481102 (220) 2018 01 15
(731) BIURO RACHUNKOWE SRW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) Biuro Rachunkowe SRW

(531) 26.04.02, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi z zakresie księgowości i rachunko-
wości, usługi doradcze i informacyjne w zakresie rachun-
kowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, 
administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, usługi 
w zakresie sporządzania listy płac, przetwarzanie danych 
w dziedzinie listy płac, komputerowe sporządzanie list płac, 
41 szkolenia biznesowe.

(210) 481105 (220) 2018 01 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE M&M HERMANN 

MARIUSZ HERMANN, MIROSŁAW HERMANN  
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) HERMANN

(531) 26.04.03, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyj-
nych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem Internetu dla 
towarów: kleje do płytek ściennych, podłogowych, kleje 
do tapet, kleje do farb malarskich, kleje do użytku domowe-
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go, kleje kauczukowe, preparaty do gruntowania, cement, 
spoiwa wodoodporne do cementu, środki konserwujące 
cement, farby, pokosty, lakiery, emalie, zaprawy farbiarskie, 
środki zabezpieczające drewno, barwniki do farb, pigmenty, 
bejce, kit, zaprawa cementowa, rozcieńczalniki do farb, lakie-
rów, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe 
konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, pojedyn-
cze drobne wyroby metalowe, przewody do centralnego 
ogrzewania, rury, rury drenażowe, złączki do rur, drzwi, fu-
tryny i osprzęt do drzwi, okna, ramy i osprzęt do okien, ża-
luzje metalowe, armatura sanitarna, bojlery, bidety, sedesy, 
umywalki, wanny łazienkowe, urządzenia do klimatyzacji, 
kominki domowe, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek, 
wykładziny łazienkowe, kabiny natryskowe, zawory do rur, 
grzejniki, urządzenia do ogrzewania, wymienniki ciepła, 
urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, urządzenia do celów 
sanitarnych, farby izolacyjne, kit, lakier izolacyjny, połącze-
nia rurowe, rury elastyczne niemetalowe, taśmy izolacyjne, 
materiały uszczelniające, materiały do uszczelniania okien 
i drzwi, pakuły, materiały izolacyjne, materiały budowlane 
niemetalowe, asfalt, smoła i bitum, płytki łupkowe dachowe, 
płytki podłogowe, terakota, glazura, klepki, płyty, boazeria, 
dachy, dachówka, pokrycia dachowe, rynny niemetalowe, 
rury sztywne stosowane w budownictwie niemetalowe, 
drzwi i futryny do drzwi, okna i rynny okienne, artykuły wy-
posażenia pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, przemy-
słowych, artykuły dekoracyjne, lampy, lustra, meble, meble 
łazienkowe, 37 usługi budowlane, usługi budowlane i remonto-
wo - budowlane w zakresie budownictwa mieszkaniowego, 
naprawy, usługi instalacyjne, nadzór techniczny w zakresie 
budownictwa, 39 usługi w zakresie dostarczania zamówio-
nych towarów, usługi transportowe, usługi magazynowania, 
pakowania i kompletacji towarów, wynajem samochodów, 
42 usługi projektowe, doradcze, ekspertyzy w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

(210) 481127 (220) 2018 01 15
(731) SAMBORSKA-FAMULSKA ANETA CREATIVE FLOW, 

Łódź
(540) BODY FLOW

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, 30 przekąski na bazie zbóż, batony 
zbożowe, batony spożywcze na bazie zbóż, chrupki zbożo-
we, draże w czekoladzie, preparaty zbożowe, preparaty zbo-
żowe pokryte cukrem i miodem, preparaty zbożowe z otrę-
bami, preparaty zbożowe w czekoladzie, 41 usługi klubów 
fitness, 44 usługi doradztwa w zakresie dietetyki, planowanie 
diet, konsultacje psychologiczne.

(210) 481159 (220) 2018 01 16
(731) ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) ZWiK Szczecin

(531) 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura bezpieczeństwa do urządzeń i in-
stalacji wodnych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje 
do przewodów wodociągowych, zawory do instalacji wo-
dociągowych, armatura regulacyjna do urządzeń oraz prze-
wodów wodnych, instalacje do oczyszczenia wód ścieko-
wych, urządzenia do ujęć wodnych, aparatura i urządzenia 
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania i dystry-
bucji wody, instalacje wodociągowe, urządzenia do filtrowa-
nia wody, 36 usługi najmu oraz dzierżawy nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w handlu 
nieruchomościami, usługi finansowe związane z pomiarem 
ilości poboru i sprzedaży wody oraz z opłatami za odpro-
wadzanie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, 
37 nadzór budowlany w zakresie budowy i podłączeń urzą-
dzeń dostarczających i rozprowadzających wodę oraz urzą-
dzeń odprowadzających ścieki, eksploatacja, konserwacja 
i remonty sieci i urządzeń do poboru, uzdatniania i dystry-
bucji wody oraz likwidacja uszkodzeń o charakterze awa-
ryjnym miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usługi 
w zakresie usuwania awarii sieci i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, modernizacja urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, 39 usługi realizowane transportem samo-
chodowym oraz transportem sprzętowym, specjalistycz-
nym, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, 40 usługi 
w zakresie pozyskiwania wody surowej, jej uzdatniania dla 
potrzeb konsumpcyjnych oraz rozprowadzania przez sieć 
wodociągową, odbiór i obróbka ścieków oraz ich odpro-
wadzanie systemem kanalizacji, nadzór i kontrola ścieków 
odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wytwarza-
nie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie energii elektrycznej 
ze źródeł fal, wytwarzanie energii elektrycznej z energii 
wiatru, wytwarzanie energii wykorzystujące sekwestrację 
dwutlenku węgla, usługi informacyjne i doradcze związane 
z wytwarzaniem energii elektrycznej, 42 usługi laboratoryjne 
dotyczące kontroli wody surowej i czystej, badanie ścieków, 
analizy w zakresie jakości wody i ścieków, opracowywanie 
i określanie wytycznych oraz programowanie i koordynacja 
rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania 
i odprowadzania ścieków, określanie technicznych warun-
ków poboru i odprowadzania ścieków, uzgadnianie i opinio-
wanie dokumentacji technicznej osób trzecich w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, projektowanie sieci wodo-
ciągowo - kanalizacyjnej, ekspertyzy w zakresie gospodarki 
wodno - ściekowej.

(210) 481168 (220) 2018 01 16
(731) GRECHUTA DANUTA, Kraków
(540) GRECHUTA FESTIVAL
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompak-
towe- audio-wideo, dyski kompaktowe- CD - ROM-y, dyski 
magnetyczne, dyski optyczne, dzwonki do ściągnięcia do te-
lefonu komórkowego, filmy kinematograficzne naświetlone, 
hologramy, magnetyczne nośniki danych, nośniki do reje-
stracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne 
nośniki informacji, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy ma-
gnetyczne, taśmy wideo, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, bilety, broszury, czasopisma- periody-
ki, drukowane publikacje, fotografie- wydrukowane, gazety, 
kalendarze, karty muzyczne z życzeniami, katalogi, książki, 
materiały drukowane, nalepki, naklejki- materiały piśmienne, 
okładki, obwoluty- artykuły papiernicze, pieczęcie- stemple, 
podręczniki- książki, prospekty, rozkłady, repertuary godzino-
we- drukowane, szyldy z papieru lub z kartonu, ulotki, wydru-
ki graficzne, 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
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wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów 
reklamowych- próbek, druków, prospektów, broszur, usługi 
impresariów w działalności artystycznej, prenumerata gazet 
dla osób trzecich, impresariat w działalności artystycznej, 
marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, produk-
cja filmów reklamowych, public relations, radiowa reklama, 
reklama, reklama- rozpowszechnianie materiałów- ulotek, 
prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamo-
wych i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiału 
reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe- przygotowy-
wanie, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, zarobkowe zarządzanie w za-
kresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, 
wynajem bilbordów- tablic reklamowych, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, zarządzanie w ramach prowadzonej działal-
ności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary 
i usługi na rzecz osób trzecich, 41 organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wy-
pożyczanie książek, kształcenie praktyczne- pokazy, nagry-
wanie filmów na taśmach wideo- filmowanie, organizowanie 
i prowadzenia warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 
organizowanie spektakli- impresariat, organizowanie wy-
staw z dziedziny kultury lub edukacji, producenckie usługi 
muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, pro-
dukcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne 
on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy 
rozrywkowe, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spek-
takle, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka- widowiska, 
sale koncertowe, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, 
wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji biletów- 
rozrywka, organizacja wystaw związanych z kulturą lub 
edukacją.

(210) 481169 (220) 2018 01 16
(731) CZUPRYNA JAROSŁAW, Częstochowa
(540) smugplast
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywa-
nia, materiały z tworzyw sztucznych do opakowań, 17 two-
rzywa sztuczne w formie wyciśniętej, formowane wtryskowo, 
wytłaczane, w tym stosowane w produkcji: bloki, arkusze, belki, 
bloki, płyty, folia, pręty, rury i rurki, rury gięte, rury gięte i przewo-
dy gięte do celów hydraulicznych, tuleje identyfikacyjne do rur, 
izolacje do rur i osprzęt do rur składający się głównie z tworzy-
wa sztucznego, materiały wypełniające, uszczelniające i izola-
cyjne z tworzywa sztucznego, włókna z tworzywa sztucznego 
do użytku w produkcji kordu oponowego, tworzywa sztuczne 
termozgrzewalne do produkcji pokryw do pojemników, pół-
produkty z sztuczne z tworzywa sztucznego, 19 przeźroczyste 
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, spienione 
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, piankowe 
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, krawędzie 
trawników z tworzywa sztucznego, podsufitki z tworzywa 

sztucznego, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowa-
nia dróg, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucz-
nych, ogrodzenia z tworzyw sztucznych, panele z tworzyw 
sztucznych do użytku w budownictwie, rury niemetalowe 
stosowane w budownictwie, 20 wyroby z tworzyw sztucznych, 
ozdobne wyroby z tworzyw sztucznych w formie wyciśniętej, 
bibeloty, artykuły z tworzyw sztucznych dla potrzeb gospo-
darstwa domowego, ozdoby z tworzyw sztucznych, biżuteria 
z tworzyw sztucznych, szkatułki z tworzyw sztucznych, branso-
letki identyfikacyjne, dekoracje przestawne, dozowniki do ręcz-
ników niemetalowe, dzieła sztuki z tworzyw sztucznych, figurki, 
statuetki z tworzyw sztucznych, ramki, tabliczki identyfikacyjne 
niemetalowe, koraliki, zasłony z koralików, skrzynki na listy, wie-
szaki na odzież, kasety, pudełka, skrzynie, pojemniki z tworzyw 
sztucznych, ścienne plakiety ozdobne, tablice rejestracyjne 
niemetalowe, postumenty pod doniczki na kwiaty, obudowy 
i osłony zniczy, świec, lampionów z tworzyw sztucznych, wy-
wieszki, tabliczki z tworzyw sztucznych, podstawki pod znicze, 
lampiony tworzyw sztucznych, dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z tworzyw sztucznych, dekoracyjne listwy wykończenio-
we z tworzyw sztucznych do zastosowania do mebli, zawory 
z tworzywa sztucznego [inne niż do celów medycznych lub 
jako części maszyn], stojaki, półki [meble] wytworzone z two-
rzywa sztucznego, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony 
krawędzi mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do mebli, pudełka do pakowania [tworzy-
wa sztuczne], kołki do mocowania do namiotów z tworzywa 
sztucznego, blokady do okien z tworzywa sztucznego, elemen-
ty mocujące z tworzywa sztucznego, karty-klucze z tworzyw 
sztucznych, niekodowane, klipsy z tworzyw sztucznych do za-
mykania torebek, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na lin-
ki], spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, szyldy z tworzyw 
sztucznych, 21 wanienki z tworzywa sztucznego dla dzieci, pół-
ki z tworzywa sztucznego do wanien, kubki z tworzyw sztucz-
nych, butelki i nakrętki z tworzyw sztucznych oraz przybory 
do użytku domowego i kuchennego nie z metali szlachetnych, 
pojemniki na chleb, pudełka, sitka i wiaderka nie z metali szla-
chetnych, 22 zamykane szczelnie torby z tworzywa sztucznego 
do transportu materiałów w dużych ilościach, markizy z two-
rzyw sztucznych, 35 reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, agencje importowo-eksportowe, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, oferowanie w mediach produk-
tów dla handlu detalicznego, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów, mianowicie, której przedmiotem są: folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, materiały z tworzyw sztucz-
nych do opakowań, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej, 
formowane wtryskowo, wytłaczane, w tym stosowane w pro-
dukcji: bloki, arkusze, belki, bloki, płyty, folia, pręty, rury i rurki, 
rury gięte, rury gięte i przewody gięte do celów hydraulicznych, 
tuleje identyfikacyjne do rur, izolacje do rur i osprzęt do rur 
składający się głównie z tworzywa sztucznego, materiały wy-
pełniające, uszczelniające i izolacyjne z tworzywa sztucznego, 
włókna z tworzywa sztucznego do użytku w produkcji kordu 
oponowego, tworzywa sztuczne termozgrzewalne do produk-
cji pokryw do pojemników, półprodukty z sztuczne z tworzy-
wa sztucznego, przeźroczyste tworzywa sztuczne do użytku 
w budownictwie, spienione tworzywa sztuczne do użytku 
w budownictwie, piankowe tworzywa sztuczne do użytku 
w budownictwie, krawędzie trawników z tworzywa sztuczne-
go, podsufitki z tworzywa sztucznego, arkusze i pasy z two-
rzyw sztucznych do znakowania dróg, materiały budowlane 
z materiałów z tworzyw sztucznych, ogrodzenia z tworzyw 
sztucznych, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budow-
nictwie, rury niemetalowe stosowane w budownictwie, wyroby 
z tworzyw sztucznych, ozdobne wyroby z tworzyw sztucznych 
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w formie wyciśniętej, bibeloty, artykuły z tworzyw sztucznych 
dla potrzeb gospodarstwa domowego, ozdoby z tworzyw 
sztucznych, biżuteria z tworzyw sztucznych, szkatułki z two-
rzyw sztucznych, bransoletki identyfikacyjne, dekoracje prze-
stawne, dozowniki do ręczników niemetalowe, dzieła sztuki 
z tworzyw sztucznych, figurki, statuetki z tworzyw sztucznych, 
ramki, tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, koraliki, zasłony 
z koralików, skrzynki na listy, wieszaki na odzież, kasety, pudeł-
ka, skrzynie, pojemniki z tworzyw sztucznych, ścienne plakiety 
ozdobne, tablice rejestracyjne niemetalowe, postumenty pod 
doniczki na kwiaty, obudowy i osłony zniczy, świec, lampionów 
z tworzyw sztucznych, wywieszki, tabliczki z tworzyw sztucz-
nych, podstawki pod znicze, lampiony tworzyw sztucznych, 
dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, de-
koracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych do za-
stosowania do mebli, zawory z tworzywa sztucznego [inne niż 
do celów medycznych lub jako części maszyn], stojaki, półki 
[meble] wytworzone z tworzywa sztucznego, listwy z tworzy-
wa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, pudełka 
do pakowania [tworzywa sztuczne], kołki do mocowania do na-
miotów z tworzywa sztucznego, blokady do okien z tworzywa 
sztucznego, elementy mocujące z tworzywa sztucznego, karty-
-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, klipsy z tworzyw 
sztucznych do zamykania torebek, krążki z tworzyw sztucznych 
do zasłon [na linki], spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, 
szyldy z tworzyw sztucznych, wanienki z tworzywa sztuczne-
go dla dzieci, półki z tworzywa sztucznego do wanien, kubki 
z tworzyw sztucznych, butelki i nakrętki z tworzyw sztucznych 
oraz przybory do użytku domowego i kuchennego nie z me-
tali szlachetnych, pojemniki na chleb, pudełka, sitka i wiaderka 
nie z metali szlachetnych, zamykane szczelnie torby z tworzywa 
sztucznego do transportu materiałów w dużych ilościach, mar-
kizy z tworzyw sztucznych, - pozwalające nabywcom oglądać 
i kupować te towary na stronie internetowej, w sklepie oraz 
hurtowni, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw 
sztucznych, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i monto-
wanie wykonanych elementów, obróbka materiałów z two-
rzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, 
recykling tworzyw sztucznych, sortowanie materiałów i odpa-
dów nadających się do recyklingu- przetwarzanie, udzielanie 
informacji związanych z przetwarzaniem materiałów z two-
rzyw sztucznych, nakładanie powłok na tworzywa sztuczne, 
produkcja na zamówienie, barwienie, przetwarzanie tworzyw 
sztucznych dla osób trzecich, 42 usługi inżynieryjne dla osób 
trzecich, programowanie komputerowe w dziedzinie mode-
lowania i budowy modeli produktów z tworzyw sztucznych 
i form do wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych.

(210) 481171 (220) 2018 01 16
(731) ZAGALSKI RAFAŁ , Warszawa; AKHVLEDIANI ZAZA, 

Warszawa
(540) foodie’s goodies

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 29 masło, masło orzechowe, masło arachidowe, 
masło migdałowe, masło kokosowe, masło sezamowe, masło 
z orzechów nerkowca, krem na bazie masła, masło kakaowe, 
soki roślinne do gotowania, sok pomidorowy do gotowania, 
sok cytrynowy do celów kulinarnych, ajvar, bita śmietana, 
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, dżemy, ekstrakty 
mięsne, falafel, galaretki, galaretki owocowe, guacamole, 
grzyby konserwowe, hummus, tahini, jogurt, kiszone wa-
rzywa, koncentraty rosołowe, marmolada, mięso i wędliny, 
mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko w prosz-
ku, mleko skondensowane, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, 
oliwki konserwowane, owoce kandyzowane, orzechy pre-
parowane, pikle, przeciery warzywne, warzywa w puszkach, 
warzywa gotowane, 30 makarony, sosy do makaronów, 
ramen, gotowe potrawy na bazie makaronu, potrawy liofi-
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, sosy, 
przyprawy smakowe, sosy, marynaty, sos sojowy, sosy pomi-
dorowe, chutney, sos bbq, sos jerk, sos ostro - kwaśny, pesto, 
przyprawy, przyprawy korzenne, zioła konserwowane jako 
przyprawy, curry.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 481179 (220) 2018 01 16
(731) HAIR & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SEKOVSKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 szampony do włosów, szampony koloryzują-
ce, szampony przeciwłupieżowe, preparaty do mycia wło-
sów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, 
odżywki pielęgnacyjne do włosów, szampony z odżywką 
do włosów, żele do włosów, żele ochronne do włosów, 
żele do stylizacji włosów, żele w sprayu do układania wło-
sów, balsamy do brody, olejki do brody, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, płyny do mycia, emulsje do mycia 
ciała nie zawierające mydła, 21 grzebienie do włosów, 
grzebienie do tapirowania włosów, grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, szczotki do włosów, podgrzewa-
ne elektrycznie szczotki do włosów, szczotki do stylizacji 
włosów gorącym powietrzem, 35 organizacja sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób trzecich, 
w zakresie towarów: szampony do włosów, szampony 
koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, preparaty 
do mycia włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilża-
jące do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, szam-
pony z odżywką do włosów, żele do włosów, żele ochron-
ne do włosów, żele do stylizacji włosów, żele w sprayu 
do układania włosów, balsamy do brody, olejki do brody, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do mycia, 
emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, grzebienie 
do włosów, grzebienie do tapirowania włosów, grzebie-
nie o rzadko rozstawionych zębach, szczotki do włosów, 
podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, szczotki 
do stylizacji włosów gorącym powietrzem.

(210) 481180 (220) 2018 01 16
(731) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
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(540) 

(531) 29.01.13, 26.13.25, 25.01.01, 25.01.05, 25.01.15, 25.01.17, 
25.01.18, 25.01.25, 05.13.07, 05.13.25

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 481185 (220) 2018 01 16
(731) STEC KRZYSZTOF SLIM LINE CENTRUM 

NOWOCZESNEJ KOSMETYKI, Lublin
(540) Slim Line CENTRUM NOWOCZESNEJ KOSMETYKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, 44 salony piękności, zabiegi kosmetycz-
ne, zabiegi depilacyjne, zabiegi pielęgnacji urody, fizjote-
rapia, usługi spa, usługi fryzjerskie, implantacja włosów, 
usługi pielęgnacji paznokci, usługi zabiegów pielęgnacji 
twarzy i ciała, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usłu-
gi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi doradcze 
dotyczące pielęgnacji urody, usługi nitkowania, kształto-
wania i koloryzacji brwi, usługi przedłużania, koloryzacji 
rzęs, usługi manicure i pedicure, usługi wizażystów, usłu-
gi w zakresie makijażu i makijażu permanentnego, ma-
saż, usługi solarium, laserowe usuwanie żylaków, usługi 
laserowego usuwania owłosienia, oferowanie terapii la-
serowej do leczenia chorób, usługi w zakresie laserowe-
go odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry 
za pomocą lasera, usługi lecznicze w zakresie usuwania 
cellulitu, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki 
tłuszczowej.

(210) 481188 (220) 2018 01 16
(731) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska

(540) Juhaskie Rarytasy

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.13.07, 05.13.25, 26.13.25, 25.01.01, 
25.01.05, 25.01.15, 25.01.17, 25.01.18, 25.01.25

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 481194 (220) 2018 01 16
(731) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) WYROBY naturalne Juhaskie Rarytasy NALEWECKA 

GRUSZKOWA

(531) 05.07.15, 05.03.13, 27.05.01, 25.01.15, 25.01.25, 26.01.16, 
05.13.25, 29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(210) 481217 (220) 2018 01 17
(731) WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń
(540) DROBEK
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt, mieszanki paszowe peł-
noporcjowe, uzupełniające, mineralne dla drobiu.

(210) 481236 (220) 2018 01 17
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) PRIMESSO
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, zaprawy farbiarskie, 
lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby 
akwarelowe, wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, prze-
ciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby stosowa-
ne w ceramice, kit, folie metalowe dla malarzy, barwniki 
do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary 
i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, 
utrwalacze, zagęszczacze do farb i barwników, żywice na-
turalne, środki osuszające do farb i kitów, 17 farby, oleje 
i lakiery izolacyjne, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 
kit, materiały uszczelniające, izolacyjne żywice akrylowe, 
żywice półprzetworzone, styropian i wełna mineralna, 
19 masy tynkarskie, materiały budowlane do tworzenia 
systemów dociepleń ścian zewnętrznych budynków, ma-
teriały i płyty budowlane niemetalowe, zaprawy budow-
lane, tynki, gipsy, zaprawy cementowe, masy tynków de-
koracyjnych, masy szpachlowe.

(210) 481242 (220) 2018 01 17
(731) MPL GROUP ANTOSZ SACHER SPÓŁKA JAWNA, 

Gliwice
(540) IPS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.13, 01.01.25, 
01.11.01, 01.11.10

(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, inwertory telekomu-
nikacyjne, prostowniki prądu, urządzenia do ładowania aku-
mulatorów, przetwornice elektryczne, zasilacze elektryczne, 
zasilacze impulsowe, zasilacze do urządzeń oraz systemów 
przeciwpożarowych, przenośne zasobniki energii (power-
-banki), indukcyjne ładowarki do telefonów komórkowych, 
tabletów i do urządzeń elektronicznych, kable elektryczne, 
37 usługi w zakresie montażu, instalowania i konserwacji 
urządzeń elektrycznych.

(210) 481287 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) KRZYŻÓWKI z KORONĄ

(531) 24.09.02, 24.09.10, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15, 02.03.01, 
01.01.05, 26.04.02, 26.04.01

(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481325 (220) 2018 01 19
(731) FAN FRUITS AND NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krąplewo
(540) FaN Fruits and Nuts

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz 
ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, 
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, 39 transport, pa-
kowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 
40 obróbka materiałów.

(210) 481346 (220) 2018 01 19
(731) FAN FRUITS AND NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krąplewo
(540) Nuts for Friends
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, oleje 
i tłuszcze jadalne, 30 wyroby cukiernicze, przyprawy, miód, 
melasa, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna 
nieujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, 
słód.
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(210) 481348 (220) 2018 01 19
(731) FAN FRUITS AND NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krąplewo
(540) Boxer Nuts
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, oleje 
i tłuszcze jadalne, 30 wyroby cukiernicze, przyprawy, miód, 
melasa, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna 
nieujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, 
słód.

(210) 481362 (220) 2018 01 19
(731) HUBERT JAKUB, Łódź
(540) 

(531) 03.07.11
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty podarunkowe, 
kodowane karty lojalnościowe, 16 drukowane ulotki infor-
macyjne, ulotki, ulotki drukowane, ulotki reklamowe, afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, arkusze infor-
macyjne, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery 
wystawowe z papieru, bilety wstępu, biuletyny informacyj-
ne, biuletyny [materiały drukowane], bony upominkowe, 
bony wartościowe, bony, broszury, broszury drukowane, bro-
szury z programem, cenniki, chorągiewki papierowe, czaso-
pisma [periodyki], dekoracje z papieru [flagi], drukowane ar-
kusze informacyjne, drukowane bilety, drukowane bilety 
wstępu na imprezy, drukowane czasopisma poświęcone tu-
rystyce, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane foldery 
informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, 
drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty pra-
sowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materia-
ły dydaktyczne, drukowane nagrody, drukowane papierowe 
tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, drukowany 
materiał promocyjny, ilustrowane albumy, instrukcje obsługi 
do sprzętu do ćwiczeń, katalogi, książeczki kuponowe, książ-
ki, książki informacyjne, kupony, kupony drukowane, listy in-
formacyjne, materiały drukowane, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały szkolenio-
we i instruktażowe, okładki czasopism, periodyki, periodyki 
drukowane, plakaty z kartonu, plakaty z papieru, plakaty wy-
konane z papieru, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, 
plakietki z tektury, programy drukowane, programy imprez, 
publikacje drukowane, publikacje periodyczne drukowane, 
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, tablice rekla-
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogło-
szeniowe z papieru, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub pa-
pieru, wizytówki, zaproszenia, zawiadomienia, zawiadomienia 
[artykuły papiernicze], zawieszki tekturowe, papierowe karty 
lojalnościowe, karty upominkowe, karty informacyjne, dru-
kowane karty informacyjne, 35 reklama, rozpowszechnianie 
reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, umiesz-
czanie reklam, reklamy online, reklama zewnętrzna, reklama 
i usługi reklamowe, usługi reklamowe, reklama i marketing, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie 
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom 
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z ra-
batowych kart członkowskich, administrowanie programami 
lojalności konsumenta, administrowanie programami lojal-

nościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programów 
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, marketing 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kupo-
nów, obsługa programów lojalnościowych, organizacja, pro-
wadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów i programów motywacyjnych, organizowanie kon-
sumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
organizowanie programów lojalnościowych do celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, 
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 
planów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organi-
zowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promo-
cyjnych programów motywacyjnych, usługi administracyjne 
w zakresie kart lojalnościowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażo-
wych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znacz-
kami do wymiany, usługi w zakresie programów lojalno-
ściowych, usługi programów lojalnościowych dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promo-
cyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, zarzą-
dzanie programami lojalności klientów i programami moty-
wacyjnymi, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja 
broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów 
promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja dru-
kowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów 
reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów re-
klamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, 
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów 
promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybu-
cja ulotek promocyjnych, promocja towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie sprze-
daży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję ma-
teriałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart ra-
batowych, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie 
broszur reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w in-
ternecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez 
pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i pro-
mocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lo-
jalnościowych, promowanie towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, organizowanie i zarzą-
dzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności 
gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi rekla-
mowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej 
na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, 36 emisja bonów wartościo-
wych w ramach programu członkowskiego dla klientów, 
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, emisja bo-
nów wartościowych, emisja bonów wartościowych w związ-
ku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościo-
wych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów 
wartościowych w postaci bonów upominkowych, emisja 
kart przedpłaconych, emisja talonów, kuponów i bonów 
wartościowych, wydawanie bonów wartościowych w związ-
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ku z programami lojalnościowymi, wydawanie certyfikatów 
upominkowych, które mogą być zrealizowane poprzez wy-
mianę na towary lub usługi, wydawanie kuponów rabato-
wych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za po-
mocą imprez rozrywkowych, organizacja zbiórek, organizacja 
zbiórek charytatywnych, organizowanie zbierania funduszy, 
organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trze-
cich], udzielanie informacji związanych ze zbiórkami fundu-
szy na cele charytatywne, organizacja zbiórek, zbieranie fun-
duszy, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, wydawanie kart przedpłaco-
nych i bonów, usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, 41 biblioteki, biblioteka [wy-
pożyczalnia książek], akademie, dostarczanie informacji 
dotyczących książek, dostarczanie informacji na temat ak-
tywności kulturalnych, dostarczanie informacji na temat ak-
tywności sportowych, edukacja, edukacja językowa, eduka-
cja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, 
edukacja dorosłych, edukacja, rozrywka i sport, edukacja 
sportowa, edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, 
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w internecie, fitness kluby, fankluby, fotoreportaże, 
imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o biletach 
na imprezy rozrywkowe, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informa-
cja o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje doty-
czące działalności kulturalnej, informacje dotyczące edukacji 
sportowej, informacje na temat sportu, informacje o rekre-
acji, kabarety, kabarety i dyskoteki, koncerty muzyczne, kon-
certy muzyczne na żywo, organizowanie konkursów o cha-
rakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kursy językowe, kursy samoświa-
domości [szkolenia], kursy w zakresie rozwoju osobistego, 
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania 
gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, obsługa bibliotek, orga-
nizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja gier, 
organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowa-
dzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadza-
nie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadza-
nie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie warszta-
tów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja 
i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja i prze-
prowadzanie koncertów muzycznych, organizacja imprez 
i konkursów sportowych, organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organiza-
cja imprez sportowych, organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja rozry-
wek muzycznych, organizacja szkoleń, organizacja widowisk, 
organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wy-
staw w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowa-
nie ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii 
wręczania nagród, organizowanie festiwali, organizowanie 
festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali 
do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, orga-
nizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie 
festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali zwią-
zanych z muzyką jazzową, organizowanie festynów w celach 
rozrywkowych, organizowanie festynów w celach edukacyj-
nych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organi-
zowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie 

grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawa-
nia nagród, organizowanie i prowadzenie koncertów, organi-
zowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizo-
wanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organi-
zowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, orga-
nizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie 
wykładów, organizowanie i zarządzanie imprezami sporto-
wymi, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozryw-
kowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowa-
nie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez 
muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organi-
zowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowa-
nie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kul-
turalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, organizowanie koncertów, organi-
zowanie koncertów muzycznych, organizowanie konferencji, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowa-
nie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie konkur-
sów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów 
sportowych, organizowanie konkursów w celach rozrywko-
wych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach kultural-
nych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organi-
zowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizo-
wanie przedstawień, organizowanie rozrywki, organizowanie 
rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki wizualnej i mu-
zycznej, organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, organizowanie spektakli rozrywkowych, orga-
nizowanie spotkań i konferencji, organizowanie uczest-
nictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowa-
nie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyj-
nych, organizowanie warsztatów, organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie widowisk w celach kulturalnych, 
organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, organizo-
wanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wy-
cieczek w celach rozrywkowych, organizowanie wydarzeń 
muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organi-
zowanie widowisk scenicznych, organizowanie wykładów, 
organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizo-
wanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wy-
staw edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów eduka-
cyjnych, organizowanie występów na żywo, organizowanie 
zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych i im-
prez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawo-
dów sportowych, organizowanie zawodów, pisanie i publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], planowanie i prze-
prowadzanie imprez [rozrywka], planowanie widowisk, po-
kazy na żywo w celach rozrywkowych, prezentacja przedsta-
wień muzycznych, prezentacja przedstawień na żywo, 
prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja wy-
stępów zespołów muzycznych na żywo, organizowanie za-
wodów [edukacja lub rozrywka], wystawy muzealne, wysta-
wy sztuki, organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie za-
wodów sportowych i imprez sportowych, usługi informa-
cyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, kursy 
szkoleniowe.
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(210) 481382 (220) 2018 01 22
(731) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) FF FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

(531) 26.05.10, 26.05.12, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 
27.05.22, 27.07.01, 29.01.01

(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszu-
ry, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia 
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działal-
ności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym 
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 re-
klama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiek-
tów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi 
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, 
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynko-
wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usłu-
gowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi 
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach dzia-
łalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie 
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biuro-
wych i handlowych.

(210) 481383 (220) 2018 01 22
(731) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) FF FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszu-
ry, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia 
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działal-
ności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym 
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 re-
klama, koszty- analiza, księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych- próbek, druków, prospektów, bro-
szur, wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiek-
tów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi 
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, 
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynko-

wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usłu-
gowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie 
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biuro-
wych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych 
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi- snack bary, kafeterie, 
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biuro-
wych i handlowych.

(210) 481405 (220) 2018 01 22
(731) KWIECIEŃ PAWEŁ, MAZURKIEWICZ PAWEŁ ALPHA 

SPIRIT POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) wiejska zagroda

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe, 29 drób, mię-
so, wędliny, ryby, konserwy mięsne, rybne, przetwory mię-
sne, 31 karma dla zwierząt, środki i artykuły spożywcze dla 
zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów 
medycznych, pasza dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, napoje dla zwierząt.

(210) 481439 (220) 2018 01 22
(731) WOŁOSZAŃSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) WLAW
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt fi-
nansowy, audyt przedsiębiorstw, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organiza-
cji i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowy-
mi, 45 usługi arbitrażowe, badania prawne, mediacje, licen-
cjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], 
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi pomo-
cy w sprawach spornych, doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej.

(210) 481445 (220) 2018 01 22
(731) TRANSPORTMANIA GALJA RUDNICKI  

SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) TRANSPORTMANIA

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport lądowy, transport 
odzieży, transport żywności, transport kwiatów, transport 
samochodowy, transport towarów, transport drogowy, 
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transport paczek, transport roślin, transport ładunków, 
transport owoców, transport kosmetyków, transport 
rzeczny, transport mebli, organizowanie transportu, rezer-
wacja transportu, logistyka transportu, usługi transporto-
we, transport dzieł sztuki, transport drogowy ładunków, 
transport pojazdów mechanicznych, transport wyposaże-
nia domu, transport przedmiotów wartościowych, nocny 
transport paczek, transport materiałów budowlanych, 
transport drogowy tekstyliów, transport drogowy far-
maceutyków, transport drogą kurierską, wynajmowanie 
transportu drogowego, organizowanie transportu ładun-
ków, organizowanie transportu towarów, usługi transpor-
tu żywności, usługi transportu pojazdami, usługi trans-
portu ładunków, organizowanie transportu paczek, usługi 
transportu drogowego, usługi pośrednictwa transporto-
wego, transport ładunku drogą lądową, transport i dosta-
wy towarów, transport chłodniczy towarów mrożonych, 
transport pieniędzy i kosztowności, transport chłodniczy 
towarów zimnych, usługi transportu lądowego paczek, 
usługi transportu drogowego ładunków, usługi transpor-
tu samochodami silnikowymi, usługi agencji transporto-
wej w zakresie organizowania transportu towarów, trans-
port i składowanie, transport samochodami ciężarowymi, 
transport i składowanie towarów, dystrybucja- transport 
towarów drogą lądową, odbiór, transport i dostawa towa-
rów, usługi w zakresie transportu towarów, dystrybucja-
-transport produktów dla sprzedaży detalicznej, usługi 
w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi 
doradcze związane z transportem towarów, usługi infor-
macyjne związane z transportem towarów, usługi agen-
cyjne w zakresie organizowania transportu towarów, spe-
dycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja 
towarów drogą lądową.

(210) 481462 (220) 2018 01 22
(731) SOBCZYK KAJA, Opole
(540) San Escobar

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi (snack-
bary), usługi gastronomiczne, usługi kawiarni, cukierni, re-
stauracje oferujące dania na wynos, restauracje dla turystów, 
restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, restau-
racje samoobsługowe, puby, usługi cateringu zewnętrznego, 
przygotowywanie posiłków i napojów, usługi w zakresie go-
towania posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośrednie-
go spożycia, lodziarnie, usługi mobilnych restauracji, usługi 
restauracji fast-food.

(210) 481475 (220) 2018 01 22
(731) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) 1553 TENCZYNEK BROWAR

(531) 24.09.02, 24.09.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.02, 24.09.24
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, 
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, 
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, 
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoho-
lowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemo-
niada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje 
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, na-
poje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, 
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, 
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

(210) 481476 (220) 2018 01 22
(731) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553

(531) 07.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, 
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, 
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, 
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoho-
lowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemo-
niada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje 
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, na-
poje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, 
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, 
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
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(210) 481507 (220) 2018 01 23
(731) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca
(540) Halitozan

(531) 02.01.01, 26.04.14, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły hi-
gieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, 
materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne.

(210) 481510 (220) 2018 01 23
(731) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca
(540) Cilak Probiotyk

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły hi-
gieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, 
materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne.

(210) 481552 (220) 2018 01 24
(731) RPM J. JANKOWSKI, S. SIEDLIK SPÓŁKA JAWNA, 

Tarnów
(540) rpm STUDIO

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 produkcja spotów dźwiękowych o charak-
terze reklamowym, produkcja zapowiedzi telefonicznych 
reklamowych, 41 usługi prowadzenia studia nagrań dźwię-
kowych i bazy głosów lektorskich, produkcja muzyki użyt-
kowej, produkcja jingli, produkcja zapowiedzi telefonicznych 
innych niż reklamowe.

(210) 481562 (220) 2018 01 24
(731) JAKUBCZYK TADEUSZ, Motycz
(540) SZKLANA STODOŁA
(510), (511) 43 usługi związane z obsługą imprez promo-
cyjnych, przyjęć, bankietów, uroczystości na zlecenie osób 
trzecich polegające na wynajmowaniu sal na posiedzenia.

(210) 481594 (220) 2018 01 25
(731) NOWACKA IZABELA, Łódź
(540) inpracownia Izabela Nowacka
(510), (511) 42 usługi architektoniczne i planowania urbani-
stycznego, przygotowywanie projektu architektonicznego, 
usługi architektury wnętrz, zarządzanie projektami architek-
tonicznymi, usługi inżynieryjne.

(210) 481641 (220) 2018 01 26
(731) DELTA TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA JAWNA, Dębica
(540) DELTA

(531) 26.03.02, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 mąki do celów przemysłowych, preparaty bak-
teriologiczne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryj-
nego, masa papiernicza, preparaty chemiczne do zapobie-
gania pleśni, 2 preparaty zabezpieczające przed psuciem się 
drewna, 16 etykiety z papieru lub kartonu, folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania, karton, materiały opakowaniowe 
(amortyzujące, do wyściełania) z papieru i kartonu, opakowa-
nia do jaj, owoców i warzyw z masy papierniczej i kartonu, 
opakowania z tworzyw sztucznych do pakowania jaj, owo-
ców i warzyw, nalepki, naklejki, papier, pudełka z papieru lub 
kartonu, worki na śmieci wykonane z papieru lub tworzyw 
sztucznych, 29 jaja, 30 mąka, 35 doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności handlowej, usługi 
marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, pośrednictwo handlowe, 39 dosta-
wa towarów, pakowanie towarów, przewóz samochodami 
ciężarowymi, składowanie towarów, transport, spedycja.

(210) 481683 (220) 2018 01 29
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE JUST ON TIME
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(531) 19.03.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody 
zapachowe.

(210) 481684 (220) 2018 01 29
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE wave of love

(531) 19.03.03, 26.02.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody 
zapachowe.

(210) 481707 (220) 2018 01 29
(731) DEC YULEK STEVEN, Kowiesy
(540) WEAPONHEAD
(510), (511) 4 smary, smary syntetyczne, smary okrętowe, 
smary do pojazdów, smary wiertnicze, smary uniwersalne, 
smary stałe, smary przemysłowe, smary do maszyn, smar 
do sków, smary penetrujące korozję, smary w sprayu, smary 
do łańcuchów, smary do broni, smary do skór, smary do sma-
rowania odkrytych przekładni zębatych, smary do silników 
i urządzeń, niechemiczne dodatki do smarów, syntetyczne 
oleje do smarowania, smary stosowane do celów technicz-
nych, tłuszcze do smarowania, wazelina do celów przemy-
słowych, wosk, wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk 
pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt], 6 kasy pancerne, kasy pan-
cerne [metalowe lub niemetalowe], pojemniki [kasety, paki] 
metalowe, sejfy, sejfy elektroniczne, 8 bagnety, broń biała, 
w tym boczna, noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztyle-
ty, torby na noże, ostrza do noży, 9 lornetki, lupy [optyka], 
soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, 
13 amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły pirotech-
niczne, broń palna, broń palna sportowa, broń z gazem 

łzawiącym, celowniki, inne niż teleskopowe, do broni pal-
nej, karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy 
karabinowe, lusterka celownicze do broni, pistolety [broń], 
pistolety pneumatyczne [broń], szczotki do broni palnej, śrut 
ołowiany dla myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabi-
ny, broń automatyczna, broń pneumatyczna, broń ręczna, 
proce [broń], wiatrówki [broń], kusze [broń], miotacze ognia 
[broń], bezodrzutowa broń palna, futerały na broń, tłumiki 
dla broni, pociski do broni, przybitki do broni, magazynki 
do broni, naboje do broni, części składowe broni, pokrowce 
na broń palną, pochwy na broń palną, wyciory do broni pal-
nej, pasy do broni palnej, rękojeści do broni palnej, pojemniki 
do przechowywania broni, paski naramienne do broni, broń 
generująca impuls elektromagnetyczny, broń przewodząca 
energię elektryczną (CEW), przybory do czyszczenia broni 
palnej, załadowane magazynki do broni palnej, reflekto-
ry lufowe do broni palnej, zamki bezpieczeństwa do broni 
palnej, celowniki otwarte do broni palnej, blokady na spust 
do broni palnej, statywy trójnożne do broni palnej, statywy 
jednonożne do broni palnej, statywy dwunożne do broni 
palnej, torby na broń palną [dokładnie dopasowane], osłony 
na celowniki do broni palnej, kolby na proch do broni pal-
nej, dodatkowe komory ładunkowe do broni palnej, tarcze 
ochronne przystosowane do broni palnej, pasy na amunicję 
do automatycznej broni palnej, urządzenie do zbierania łu-
sek nabojów do półautomatycznej broni palnej, 20 stojaki 
na broń, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy, 35 usłu-
gi w zakresie prowadzenia hurtowni i sprzedaży hurtowej 
obejmujące sprzedaż następujących towarów: smary anty-
korozyjne, smary przeciwrdzewne, smary, smary do broni, 
smary do konserwacji skór, smary do pasów, smary przemy-
słowe, tłuszcze do smarowania, wazelina do celów przemy-
słowych, wosk [surowiec], wosk do nart, wosk do oświetlania, 
wosk do pasów, wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk 
pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt], kasy pancerne, kasy pan-
cerne [metalowe lub niemetalowe], pojemniki [kasety, paki] 
metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń biała [boczna], 
noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, lornetki, lupy 
[optyka], soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki 
inteligentne, amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły 
pirotechniczne, balistyczne pociski, bawełna strzelnicza, 
broń harpunowa, broń palna, broń palna sportowa, broń 
samobieżna, broń z gazem łzawiącym, celowniki, inne niż 
teleskopowe, do broni palnej, karabiny maszynowe, kolby 
broni, kurki do broni, lufy karabinowe, lusterka celownicze 
do broni, pistolety [broń], pistolety pneumatyczne [broń], 
szczotki do broni palnej, śrut ołowiany dla myślistwa, tłumiki 
do broni, walizki na karabiny, stojaki na broń, szafki zamyka-
ne, szafki ze schowkami, usługi w zakresie prowadzenia skle-
pu, w tym sklepu internetowego, oraz sprzedaży detalicznej 
obejmujące sprzedaż następujących towarów: smary anty-
korozyjne, smary przeciwrdzewne, smary, smary do broni, 
smary do konserwacji skór, smary do pasów, smary przemy-
słowe, tłuszcze do smarowania, wazelina do celów przemy-
słowych, wosk [surowiec], wosk do nart, wosk do oświetlania, 
wosk do pasów, wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk 
pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt], kasy pancerne, kasy pan-
cerne [metalowe lub niemetalowe], pojemniki [kasety, paki] 
metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń biała [boczna], 
noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, lornetki, lupy 
[optyka], soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki in-
teligentne, amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły pi-
rotechniczne, balistyczne pociski, bawełna strzelnicza, broń 
harpunowa, broń palna, broń palna sportowa, broń samo-
bieżna, broń z gazem łzawiącym, celowniki, inne niż tele-
skopowe, do broni palnej, karabiny maszynowe, kolby broni, 
kurki do broni, lufy karabinowe, lusterka celownicze do bro-
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ni, pistolety [broń], pistolety pneumatyczne [broń], szczotki 
do broni palnej, śrut ołowiany dla myślistwa, tłumiki do bro-
ni, walizki na karabiny, stojaki na broń, szafki zamykane, szafki 
ze schowkami, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura 
fizyczna, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kul-
turalne, organizowanie zawodów sportowych, organizacja 
turniejów sportowych, przeprowadzanie zawodów sporto-
wych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem po-
jazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi tre-
nera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów 
sportowych, prowadzenie strzelnicy, strzelnice, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na potrzeby strzelnic.

(210) 481735 (220) 2018 01 30
(731) CHŁOPIK MAREK, Tychy
(540) MARKO TRANS

(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi transportowe i spedycyjne towarów, 
43 usługi w zakresie świadczenia usług restauracyjnych, pro-
wadzenie kawiarni, barów i usług cateringowych.

(210) 481760 (220) 2018 01 30
(731) OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) OT LOGISTICS LOGISTYK

(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma.

(210) 481773 (220) 2018 01 30
(731) ZAKŁAD LECZNICZY UZDROWISKO NAŁĘCZÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Nałęczów
(540) UZDROWISKO NAŁĘCZÓW Uzdrowiska Polskie

(531) 07.05.15, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
perfumy, kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfu-
meryjne, olejki eteryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła 
w płynie, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty do ką-
pieli, sole wspomagające wyszczuplanie, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, wody kolońskie, dezodoranty do użytku 
osobistego, kremy kosmetyczne, kremy do pillingu, kremy 
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, la-
kiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, 
pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, maski 
do zabiegów kosmetycznych, preparaty do makijażu, prepa-
raty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgna-
cji skóry, pomadki, szminki, szampony, cienie, pudry, fluidy 

do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze 
do paznokci, 5 preparaty mineralne, preparaty odżywcze 
z mikroelementami dla ludzi, drażetki odświeżające oddech, 
cukierki antyseptyczne, cukierki z mikroelementami do ce-
lów leczniczych, żywność do celów medycznych, guma 
do żucia z mikroelementami do celów leczniczych, cukier-
ki medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, cukierki 
zawierające preparaty witaminowe, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, preparaty podnoszące odporność 
organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, soki i napoje dietetyczne do celów leczni-
czych, soki i napoje odżywcze do celów leczniczych, soki 
i napoje regeneracyjne do celów leczniczych, soki i napo-
je lecznicze, soki i napoje podnoszące odporność organi-
zmu do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki 
i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żyw-
ności, suplementy diety, 32 wody mineralne, wody gazo-
wane, soki i napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, 
bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, 
soki i napoje izotoniczne, soki owocowe, syropy i preparaty 
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, 
nektary owocowe, sorbety jako napoje, syropy do napojów, 
35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej handlowej i usługowej, usługi dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą handlową i usługową, 
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi 
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności go-
spodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna kosmetyków i przyborów higienicznych, wyrobów 
jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, prepa-
ratów farmaceutycznych, leków, odzieży, wód mineralnych, 
soków i napojów, rękodzieła artystycznego, mianowicie 
rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu 
kosmetyków i przyborów higienicznych, wyrobów jubiler-
skich, odzieży, żywności, suplementów diety, preparatów 
farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, miano-
wicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, 
usługi informacji handlowej dotyczącej kosmetyków i przy-
borów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żyw-
ności, suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, 
leków, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, 
makatek, serwet, biżuterii artystycznej, promocja sprzedaży, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyj-
na, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
oraz reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwa-
nie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz 
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena dzia-
łalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o dzia-
łalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja 
rachunków, 39 usługi w zakresie przewozu towarów i osób, 
transportu i spedycji, usługi turystyczne dotyczące transpor-
tu turystycznego, organizowania podróży, organizowania 
wycieczek i zwiedzania turystycznego, usługi osób towa-
rzyszących podróżnym, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc 
na podróż, rezerwowanie miejsc na wycieczki turystyczne, 
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wypożyczanie samochodów, wypożyczanie łodzi, rejsy 
statkami wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, agencje 
turystyczne, 41 usługi edukacyjne dotyczące medycyny, die-
tetyki oraz fizykoterapii, organizowanie szkoleń o tematyce 
medycznej, dietetycznej oraz fizykoterapeutycznej, publiko-
wanie tekstów i książek o tematyce medycznej, dietetycznej 
oraz fizykoterapeutycznej, usługi rozrywkowe, usługi sporto-
we, usługi dotyczące organizowania imprez artystycznych, 
usługi artystów teatralnych, usługi konferansjerów, organi-
zowanie widowisk - impresariat, usługi animatorów, organi-
zowanie i obsługa imprez artystycznych, imprezy rozryw-
kowe i okolicznościowe, imprezy sportowe, organizowanie 
zawodów sportowych, usługi wypożyczania sprzętu spor-
towego, obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń 
rozrywkowych, organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach roz-
rywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa 
pól golfowych, usługi w zakresie prowadzenia działalności 
szkoleniowej i kulturalno-oświatowej, usługi w zakresie orga-
nizowania i administrowania wystawami o charakterze kul-
turalnym i edukacyjnym, kluby nocne, usługi organizowania 
i obsługi dyskotek, organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie 
przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, parki 
rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowa-
nie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, 
wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekora-
cji, 43 usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjo-
natów, domów wczasowych, domów wypoczynkowych, 
domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt 
czasowy, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi 
w hotelach przez biura podróży, wynajmowanie sal na kon-
ferencje i posiedzenia, usługi restauracyjne i usługi gastro-
nomiczne, usługi barowe, bary, puby, kawiarnie, catering 
i obsługa przyjęć, usługi związane z przygotowywaniem 
dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, 
44 usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagno-
styki, leczenia i profilaktyki we wszystkich specjalnościach 
medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów 
regeneracyjno - rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii 
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-
-medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi 
salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, 
usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.

(210) 481774 (220) 2018 01 30
(731) UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ  

SPÓŁKA AKCYJNA, Konstancin-Jeziorna
(540) UZDROWISKO KONSTANCIN Uzdrowiska Polskie

(531) 01.17.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
perfumy, kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfu-
meryjne, olejki eteryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła 
w płynie, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty do ką-
pieli, sole wspomagające wyszczuplanie, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, wody kolońskie, dezodoranty do użytku 
osobistego, kremy kosmetyczne, kremy do pillingu, kremy 
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, la-

kiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, 
pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, maski 
do zabiegów kosmetycznych, preparaty do makijażu, prepa-
raty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgna-
cji skóry, pomadki, szminki, szampony, cienie, pudry, fluidy 
do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze 
do paznokci, 5 preparaty mineralne, preparaty odżywcze 
z mikroelementami dla ludzi, drażetki odświeżające oddech, 
cukierki antyseptyczne, cukierki z mikroelementami do ce-
lów leczniczych, żywność do celów medycznych, guma 
do żucia z mikroelementami do celów leczniczych, cukier-
ki medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, cukierki 
zawierające preparaty witaminowe, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, preparaty podnoszące odporność 
organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, soki i napoje dietetyczne do celów leczni-
czych, soki i napoje odżywcze do celów leczniczych, soki 
i napoje regeneracyjne do celów leczniczych, soki i napo-
je lecznicze, soki i napoje podnoszące odporność organi-
zmu do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki 
i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żyw-
ności, suplementy diety, 32 wody mineralne, wody gazo-
wane, soki i napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, 
bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, 
soki i napoje izotoniczne, soki owocowe, syropy i preparaty 
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemonia-
dy, nektary owocowe, sorbety napoje, syropy do napojów, 
35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej handlowej i usługowej, usługi dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą handlową i usługową, 
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi 
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności go-
spodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna kosmetyków i przyborów higienicznych, wyrobów 
jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, prepara-
tów farmaceutycznych, leków, odzieży, wód mineralnych, so-
ków i napojów, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, 
obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu kosme-
tyków i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, 
odzieży, żywności, suplementów diety, preparatów farma-
ceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, mianowicie 
rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, usłu-
gi informacji handlowej dotyczącej kosmetyków i przybo-
rów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, 
suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, leków, 
rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, ma-
katek, serwet, biżuterii artystycznej, promocja sprzedaży, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyj-
na, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
oraz reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwa-
nie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz 
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena dzia-
łalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o dzia-
łalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja 
rachunków, 39 usługi w zakresie przewozu towarów i osób, 
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transportu i spedycji, usługi turystyczne dotyczące transpor-
tu turystycznego, organizowania podróży, organizowania 
wycieczek i zwiedzania turystycznego, usługi osób towa-
rzyszących podróżnym, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc 
na podróż, rezerwowanie miejsc na wycieczki turystyczne, 
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie łodzi, rejsy 
statkami wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, agencje 
turystyczne, 41 usługi edukacyjne dotyczące medycyny, die-
tetyki oraz fizykoterapii, organizowanie szkoleń o tematyce 
medycznej, dietetycznej oraz fizykoterapeutycznej, publiko-
wanie tekstów i książek o tematyce medycznej, dietetycznej 
oraz fizykoterapeutycznej, usługi rozrywkowe, usługi sporto-
we, usługi dotyczące organizowania imprez artystycznych, 
usługi artystów teatralnych, usługi konferansjerów, organi-
zowanie widowisk - impresariat, usługi animatorów, organi-
zowanie i obsługa imprez artystycznych, imprezy rozryw-
kowe i okolicznościowe, imprezy sportowe, organizowanie 
zawodów sportowych, usługi wypożyczania sprzętu spor-
towego, obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń 
rozrywkowych, organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach roz-
rywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa 
pól golfowych, usługi w zakresie prowadzenia działalności 
szkoleniowej i kulturalno-oświatowej, usługi w zakresie orga-
nizowania i administrowania wystawami o charakterze kul-
turalnym i edukacyjnym, kluby nocne, usługi organizowania 
i obsługi dyskotek, organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie 
przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, parki 
rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowa-
nie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, 
wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekora-
cji, 43 usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjo-
natów, domów wczasowych, domów wypoczynkowych, 
domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt 
czasowy, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi 
w hotelach przez biura podróży, wynajmowanie sal na kon-
ferencje i posiedzenia, usługi restauracyjne i usługi gastro-
nomiczne, usługi barowe, bary, puby, kawiarnie, catering 
i obsługa przyjęć, usługi związane z przygotowywaniem 
dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, 
44 usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagno-
styki, leczenia i profilaktyki we wszystkich specjalnościach 
medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów 
regeneracyjno - rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii 
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-
-medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi 
salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, 
usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.

(210) 481793 (220) 2018 01 31
(731) GRUPA KOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) GRUPA KOK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 sprzątanie nieruchomości, sprzątanie po-
mieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, 
sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków 
biurowych i lokali handlowych, usługi czyszczenia związane 
ze sprzątaniem przemysłowym, demontaż maszyn, montaż 
[instalacja] instalacji maszynowych, konserwacja i serwi-
sowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, montaż 

i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 41 or-
ganizacja i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizacja 
szkoleń, usługi szkolenia zawodowego, trening umiejętności 
zawodowych, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, 
42 doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania poża-
rom, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa, ocena ry-
zyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi 
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpie-
czeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeństwa 
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi 
monitoringu, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, 
konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom, monitoring 
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona 
osobista.

(210) 481799 (220) 2018 01 31
(731) POL-FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn
(540) Dinusie

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, 
konserwy mięsne, wyroby wędliniarskie, drób, przetwory 
z drobiu, wędliny drobiowe, pasztety drobiowe, pasztety 
drobiowe z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami  
i/Iub ziołami, dziczyzna, pasztety z dziczyzny, wyroby wędli-
niarskie, ryby nieżywe, przetwory z ryb, pasztety rybne, pasty 
rybne, pasty do smarowania zawierające tłuszcz, wyroby ku-
linarne, odżywcze pasty z roślin strączkowych z dodatkami, 
smakowe pasty z roślin strączkowych, potrawy składające się 
głównie z warzyw, musy warzywne, pasty do smarowania 
pieczywa, wyroby garmażeryjne.

(210) 481810 (220) 2018 01 31
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) PLAY 360°
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urzą-
dzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie 
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i od-
twarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z ze-
wnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane ma-
gnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komór-
kowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty 
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygasza-
cze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektronicz-
ne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje 
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy ma-
gnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w for-
macie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwa-
rzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, 
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i re-
produkcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
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w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna 
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, na-
ziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia słu-
żące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzie-
lania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, 
kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, 
odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekode-
rem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądar-
kę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawie-
rające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów te-
lewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu 
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór za-
pisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty 
rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające 
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za po-
średnictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy 
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny ra-
diowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, 
kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawi-
gacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, ta-
blety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski twarde 
przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, kompu-
terów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, power-
banki, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domo-
wych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i ob-
razy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowi-
zualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Interne-
tu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji 
strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogra-
mowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multime-
dialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicz-
nych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie 
komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania 
i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, me-
diów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, 
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urzą-
dzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewi-
zji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nada-
wania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, 
satelitarnej, kablowej, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników 
telewizyjnych i gier komputerowych, okulary inteligentne, 
okulary do rzeczywistości wirtualnej, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne 
ubieralne do noszenia na ciele, komputery do noszenia 
na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne 
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urzą-
dzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne od-
twarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio 
do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do nosze-
nia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywi-
stości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, 
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, oprogramo-
wanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wir-
tualną rzeczywistością, komputerowe oprogramowanie anty-
wirusowe, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie 
antywirusowe do telefonów komórkowych i smartfonów, 

urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia 
do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji 
obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczer-
wień, sprzęt komputerowy do transmisji danych lokalizacyj-
nych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokali-
zacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania 
danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowa-
dzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfo-
ny, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na płyty 
DVD, etui na odtwarzacze MP3, etui na cyfrowe odtwarzacze 
mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui 
do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui na lap-
topy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, 
folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochron-
ne przystosowane do ekranów komputerowych, osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochra-
niacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, 
ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła 
hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii ko-
mórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja 
kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marke-
tingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności 
gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na rekla-
my, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, rów-
nież za pośrednictwem sieci teleinformatycznych- Internetu, 
pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem In-
ternetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pi-
semnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone 
w systemie on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dzie-
dzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie 
kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz 
sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty te-
lefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefo-
niczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i ob-
razów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie 
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, 
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wy-
świetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki da-
nych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i po-
krowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, 
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audio-
wizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy 
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, 
programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej ta-
śmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicz-
nym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in-
formacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, 
wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sy-
gnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki te-
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lewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania 
zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru tele-
wizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interak-
tywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisy-
wania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja 
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożli-
wiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video 
Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy kompute-
rowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i za-
kup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewi-
zyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej 
telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy 
kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji sa-
telitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, 
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyj-
ne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści au-
dio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla stre-
amingu audiowizualnego i treści multimedialnych za po-
średnictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, 
transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, 
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści 
multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elek-
tronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizo-
wania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramo-
wanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania 
i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, me-
diów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, 
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, tele-
wizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja in-
ternetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 
usługi handlu detalicznego związane z komputerami i inny-
mi urządzeniami, które można nosić na sobie, usługi pośred-
nictwa przy zawieraniu umów, usługi pośrednictwa związa-
ne z reklamowaniem, pośrednictwo w działalności handlowej 
dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 gwaran-
towanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń, w tym ubezpie-
czenia grupowe, usługi informacyjne związane z ubezpie-
czeniem, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem 
na życie, organizowanie ubezpieczenia, zarządzanie ubez-
pieczeniami, usługi zarządzania ubezpieczeniami za pośred-
nictwem urządzeń mobilnych, usługi mobilne w zakresie or-
ganizowania ubezpieczenia, administrowanie systemami 
ubezpieczenia, udzielanie informacji online dotyczących 
ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpie-
czeń, ubezpieczenia w zakresie wyświetlacza i innych ele-
mentów telefonów komórkowych, tabletów, sponsorowanie 
działalności rozrywkowej, 37 instalowanie, montaż, konser-
wacja, serwisowanie i naprawa następujących urządzeń: te-
lefony komórkowe i smartfony, sprzęt komputerowy oraz 
do telefonii komórkowej, tablety, komputery, laptopy, po-
werbanki, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy na-
wigacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna 
aparatura do radiokomunikacji, przyrządy do rejestrowania 
czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, 
telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zinte-
growanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych 
obiektów w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy 

lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, systemy 
i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem 
technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne, urządzenia i przy-
rządy geodezyjne, inne przyrządy pomiarowe służące do na-
wigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie tele-
komunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, udostępnianie 
usług Wirtualnej Sieci Prywatnej [VPN], usługi przesyłania 
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez 
portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania 
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale interne-
towe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, 
usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania pocz-
ty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wia-
domości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, 
tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej 
wymienionych usług, komunikacja za pośrednictwem wirtu-
alnych sieci prywatnych [VPN], przesyłanie informacji teksto-
wej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci infor-
matycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu 
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazy-
wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefo-
nii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie 
połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urzą-
dzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych 
za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udo-
stępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii 
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefo-
nicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośred-
nictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów 
informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyj-
nych, programów informacyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i ob-
razu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przeka-
zu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród 
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji pro-
gramów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórkowej, 
wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wy-
najem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyj-
nego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego 
i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - 
w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywi-
dualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością 
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do opera-
tora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkur-
sach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednocze-
snym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi 
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży de-
talicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radio-
wych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej 
sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usłu-
gi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania pro-
gramów telewizyjnych świadczone on-line z sieci kompute-
rowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo 
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na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i teleko-
munikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjne-
go, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji 
mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu sa-
telitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, 
światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i mul-
timedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące 
transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multime-
dialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żą-
danie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, 
sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowi-
zualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 
przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multi-
medialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji 
wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 39 usługi loka-
lizacji pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją, 
41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów ki-
nowych, fotografowanie, usługi gier świadczone on-line, gry 
hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, 
usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, orga-
nizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa 
kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie ksią-
żek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizo-
wanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, naucza-
nie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów 
sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowe, realizacja spektakli, 
usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, 
informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kino-
wych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, 
wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do fil-
mów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie 
tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dys-
trybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego 
publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi prezente-
rów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wy-
poczynku, wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, wypożyczanie komputerów i urządzeń peryferyjnych, 
wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, usłu-
gi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych wi-
dowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów 
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów tele-
wizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług eduka-
cyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie 
telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do na-
grywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie infor-
macji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywa-
nia programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostęp-
nianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików do-
stępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmo-
wania studia nagraniowego, filmowego, organizacji 
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie 
filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglą-

dów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów 
telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej 
programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz infor-
macyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów 
telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożycza-
nie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie 
informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji 
w dziedzinie rozrywki, dostarczanie informacji, opinii i reko-
mendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, 
usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świad-
czone online z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rze-
czywistości wirtualnej, 42 usługi obsługi technicznej pro-
dukcji telewizyjnej i filmowej, usługi techniczne związane 
z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, 
w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym 
oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostęp-
nianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi 
techniczne związane z dostarczaniem filmów i progra-
mów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usłu-
gi wideo na żądanie, usługi techniczne związane z dostar-
czaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, 
opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, 
projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, 
projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier 
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rze-
czywistości, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywiruso-
wej komputerów.

(210) 481830 (220) 2018 02 01
(731) INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Olsztyn

(540) Q Q-SPARES

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 amortyzatory pneumatyczne do maszyn, dys-
trybutory pneumatyczne, gwoździarki pneumatyczne, kom-
presory, mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do pod-
noszenia, młoty pneumatyczne, narzędzia elektryczne, 
narzędzia hydrauliczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia 
pneumatyczne, nożyce pneumatyczne, odciągi spalin, pisto-
lety natryskowe pneumatyczne, pneumatyczne regulatory 
procesów, pneumatyczne siłowniki zaworowe, pneuma-
tyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części 
maszyn], pneumatyczne urządzenia podnoszące [maszyny], 
pneumatyczne urządzenia uruchamiające, podnośniki pneu-
matyczne, pompy pneumatyczne, przemysłowe narzędzia 
pneumatyczne, przenośne narzędzia pneumatyczne, sprzęt 
do obsługi płynów eksploatacyjnych, sprzęt olejowo smar-
ny, śrubokręty pneumatyczne, świdry pneumatyczne, trans-
portery pneumatyczne, urządzenia do obsługi ogumienia, 
wiertarki pneumatyczne, wiertła pneumatyczne, wyciągarki 
pneumatyczne, wyważarki kół pojazdów i wałów elementów 
pojazdów, klucze: udarowe, zapadkowe, zaciskające, maszy-
nowe, nasadkowe, klucze o napędzie elektrycznym, urządze-
nia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą, urzą-
dzenia do naprawy pojazdów, klocki hamulcowe do maszyn, 
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klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, hamulce do pras, 
hamulce tarczowe do maszyn, hamulce do pralek przemy-
słowych, 12 bębny hamulcowe, części dla pojazdów służą-
cych do poruszania się na lądzie, powietrzu, wodzie, części 
samochodowe i akcesoria samochodowe zawarte w klasie 
12, cylindry hamulcowe, cylindry hamulca głównego, felgi 
aluminiowe, hamulce kół, hamulce tarczowe, hamulce kie-
runkowe, klocki hamulcowe do: pojazdów, w tym pojazdów 
lądowych, rowerów, samochodów, hamulce do statków 
powietrznych, hydrauliczne hamulce: obręczowe, tarczo-
we, okładziny hamulców, silniki do pojazdów wycieraczki 
do szyb pojazdów, urządzenia elektroniczne chroniące po-
jazdy przed kradzieżą, wózki narzędziowe, wirniki hamulca, 
35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
zwłaszcza związane z tematyką motoryzacyjną, pośred-
nictwo w umowach dla osób trzecich odnośnie do kupna 
i sprzedaży: samochodów, części samochodów i akceso-
riów samochodowych we wszystkich kanałach dystrybucji, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów i wszystkich części 
do pojazdów, usługi administrowania działalnością handlo-
wą, usługi analizy i doradztwa warsztatowego w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwem, usługi analizy i doradztwa 
związane z ekonomiką przedsiębiorstwa, usługi biurowe 
i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, analizy i doradztwo organizacyjne, 
usługi doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego do jed-
nostkowych programów do elektronicznego przetwarzania 
danych i numerów artykułów części samochodowych, ak-
cesoriów samochodowych, usługi doradztwa ekonomicz-
nego, usługi doradztwa gospodarczego, usługi w zakresie 
eksportu i importu towarów z branży motoryzacyjnej, usługi 
marketingowe dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy 
i promocji sprzedaży części samochodowych i akcesoriów 
samochodowych, usługi pośrednictwa w umowach dla 
osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży samochodów, 
części samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi 
reklamy, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich towa-
rów z branży motoryzacyjnej i usługi handlu detalicznego 
i hurtowego towarów z branży samochodowej, usługi han-
dlu detalicznego świadczone przez audycje kanału telezaku-
pów w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, 
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, 
usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego 
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, czę-
ści samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi 
handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet 
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, czę-
ści samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi 
handlu detalicznego/hurtowego w odniesieniu do nowych 
i używanych: samochodów, części samochodowych i akce-
soriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w za-
kresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do samochodów, 
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, 
usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez 
Internet w odniesieniu do samochodów, części samochodo-
wych i akcesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użyt-
kownikom oglądu i nabycia tych towarów, usługi w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi katalogowa-
nia w celu ułatwienia użytkownikom nabycia tych towarów 
w zakresie zestawiania różnych typów: samochodów, części 
samochodowych i akcesoriów samochodowych, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi.

(210) 481831 (220) 2018 02 01
(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) d DERMO eva SEB OFF

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 24.17.05, 29.01.14
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji 
ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi.

(210) 481852 (220) 2018 02 01
(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) d DERMO eva RED OFF

(531) 24.17.05, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji 
ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi.

(210) 481870 (220) 2018 02 01
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA , Bielsko-Biała
(540) CUDGEE CREEK SHIRAZ
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(531) 03.11.12, 03.11.24, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.18, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.

(210) 481884 (220) 2018 02 02
(731) BARDO ROBERT, Kraków
(540) cristalstone

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 wyroby sanitarne, brodziki, wanny, umywalki.

(210) 481936 (220) 2018 02 05
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) MARKA SOKOŁÓW SERVICE

(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, 35 usługi marketingu, usługi reklamowe, 
przygotowywanie materiałów reklamowych klasa, produkcja 
filmów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowych, 
zakup powierzchni reklamowych, mediów, 42 projektowa-
nie opakowań, projektowanie grafiki, 45 zarządzanie własno-
ścią intelektualną, zarządzanie marką.

(210) 481943 (220) 2018 02 05
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) CHRUPIG
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, 
kiełbasa, kabanosy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa 
z dodatkiem warzyw.

(210) 481944 (220) 2018 02 05
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) POCKET FOOD
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, 
kiełbasa, kabanosy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa 
z dodatkiem warzyw.

(210) 482010 (220) 2018 02 05
(731) VERITAS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Fosfoliver

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 kapsułki do celów farmaceutycznych, prepa-
raty chemiczno-farmaceutyczne, suplementy diety, 35 rekla-
ma, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(210) 482016 (220) 2018 02 05
(731) POWER FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) Power Factory
(510), (511) 7 elektroniczne układy sterowania do silników, 
9 chipy elektroniczne, aplikacje komputerowe do sterowania 
pojazdami, czujniki do użytku przy regulacji silników, urzą-
dzenia mikrokomputerowe i układy scalone do tuningu sa-
mochodowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z elektronicznymi układami sterowania do silni-
ków, chipami elektronicznymi, aplikacjami komputerowymi 
do sterowania pojazdami, czujnikami do użytku przy regula-
cji silników, urządzeniami mikrokomputerowymi i układami 
scalonymi do tuningu samochodowego, częściami i akce-
soriami samochodowymi, sprzedaż internetowa w związku 
z elektronicznymi układami sterowania do silników, chipami 
elektronicznymi, aplikacjami komputerowymi do sterowa-
nia pojazdami, czujnikami do użytku przy regulacji silników, 
urządzeniami mikrokomputerowymi i układami scalonymi 
do tuningu samochodowego, częściami i akcesoriami samo-
chodowymi, 37 usługi tuningu pojazdów, regulacja [tuning] 
pojazdów.

(210) 482018 (220) 2018 02 06
(731) KUKULSKI PIOTR, Szeligi
(540) enterdate

(531) 02.09.25, 17.01.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
za pomocą komputera, poczta elektroniczna, 42 admini-
strowanie stronami komputerowymi, sieciowymi, 45 agen-
cje matrymonialne, agencje pośrednictwa w zawieraniu 
znajomości.

(210) 482027 (220) 2018 02 06
(731) KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING, 

Warszawa
(540) torosil
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
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(210) 482040 (220) 2018 02 06
(731) BOTKO KATARZYNA SMAKI PELOPONEZU, Sosnowiec
(540) 2fresh

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne, perfumeryjne i hi-
gieniczne: preparaty toaletowe, preparaty toaletowe 
do muszli klozetowych, preparaty odświeżające do muszli 
klozetowych, odświeżacze w aerozolu do muszli klozeto-
wych, zapachowe środki odświeżające powietrze, środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, aroma-
ty jako olejki eteryczne, aloesowe preparaty do celów 
kosmetycznych, ekstrakty kwiatowe, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, olejki do ce-
lów kosmetycznych, olejki eteryczne, olejki toaletowe, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorują-
cych jako przybory toaletowe, kosmetyki, zestawy kosme-
tyków, preparaty kosmetyczne do kąpieli, balsamy, kremy, 
lotony, mleczka, odżywki kosmetyczne, toniki i woda 
utleniona do celów kosmetycznych, żele kosmetyczne, 
perfumy, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku 
osobistego.

(210) 482041 (220) 2018 02 06
(731) HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Czechowice-Dziedzice

(540) OPTI-ENER
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia i przyrządy prze-
wodzące, przełączające, transformujące i kontrolno - 
sterujące: przyrządy pomiarowe, czujniki, przetworniki, 
urządzenia kontrolno - sterujące dla urządzeń i instalacji 
wykorzystujących energię elektryczną, instalacje i urzą-
dzenia elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, komputery, mikroprocesory, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, części, podzespoły 
i osprzęt komputerowy, sterujące programy kompute-
rowe stałe i nagrane, 11 urządzenia, aparatura i insta-
lacje do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji 
i klimatyzacji o ile zawarte są w klasie 11, urządzenia 
do ogrzewania: kolektory słoneczne, płaskie i próżniowe 
kolektory słoneczne, podgrzewacze wody i powietrza, 
wymienniki ciepła, filtry jako części instalacji: domowych 
i przemysłowych, grzejniki, grzejniki elektryczne, parow-
niki, pompy cieplne, wyciągi wentylacyjne, wentylatory 
do klimatyzacji, wężownice jako części instalacji grzew-
czych i chłodniczych.

(210) 482043 (220) 2018 02 06
(731) PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.24
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, ba-
dania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, 
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analiza 
kosztów, doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, outsourcing [doradztwo handlowe], pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
prognozy ekonomiczne, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstwa, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, analiza rynku, badania rynku, rynkowe badania, 
statystyczne zestawienia, ekspertyzy w zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi lub przemysłowymi, 36 analizy finansowe, do-
radztwo w sprawach finansowych, zarządzanie finansami, 
informacje finansowe, doradztwo finansowe, operacje finan-
sowe, usługi finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, 
usługi funduszy zabezpieczających,inwestycje kapitałowe, 
lokaty kapitału, inwestycje kapitałowe, operacje walutowe, 
transakcje finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości].

(210) 482049 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) EKO-GROSZEK JULIUSZ
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482050 (220) 2018 02 06
(731) SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SMCG SenseMaking COLSULTING GROUP  

Nadajemy sens twojej przyszłości www.smcg.com.pl

(531) 29.01.14, 01.11.08, 01.11.10, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.10, 
25.05.02, 01.15.25, 05.11.11

(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarządza-
niem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, 36 informacja finanso-
wa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 
42 usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowa-
niem i opracowywaniem sprzętu komputerowego.
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(210) 482052 (220) 2018 02 06
(731) NAWOROL EWA ACANA POLSKA, Jelcz-Laskowice
(540) BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE

(531) 03.01.08, 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych, jadalne 
przysmaki dla zwierząt domowych, 35 sprzedaż pokarmu 
i przysmaków dla zwierząt domowych, usługi zarządzania 
i marketingu działalnością gospodarczą w zakresie przysma-
ków oraz pokarmów dla zwierząt domowych.

(210) 482054 (220) 2018 02 06
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Crumbies

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 płatki kukurydziane, płatki śniadaniowe, płat-
ki zbożowe, płatki owsiane, płatki śniadaniowe zawierające 
owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, ciastka.

(210) 482072 (220) 2018 02 06
(731) WOŹNIAK DAMIAN REGAL-SYSTEM, Chojnice
(540) # REGAL SYSTEM

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa i naprawa magazynów, budowa sto-
isk i sklepów targowych, montaż i demontaż regałów maga-
zynowych oraz półek magazynowych.

(210) 482091 (220) 2018 02 06
(731) JESIONOWSKA ANNA MIŁOŚNICY 4 KÓŁEK, Gdańsk
(540) M4K GARAGE MIŁOŚNICY 4 KÓŁEK

(531) 14.07.09, 26.01.03, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów.

(210) 482160 (220) 2018 02 08
(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NITROGRANULOGEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje 
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność 
dietetyczna dla celów leczniczych, suplementy diety do ce-
lów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikro-
elementami dla ludzi, suplementy mineralne do żywności, 
preparaty bakteryjne do celów leczniczych.

(210) 482166 (220) 2018 02 08
(731) WROCŁAWSKI JANUSZ, Elbląg
(540) Pasieka Pszczela Rodzina

(531) 03.13.04, 03.13.05, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 miód.

(210) 482188 (220) 2018 02 08
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) Gellwe Naturalnie Pyszne
(510), (511) 30 ciasta, ciasteczka, wyroby cukiernicze.

(210) 482197 (220) 2018 02 09
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Marletto

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.02
(510), (511) 30 lody, słodycze.

(210) 482198 (220) 2018 02 09
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ultra
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(531) 26.01.05, 26.01.18, 26.11.21, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 3 preparaty do prania, mydła do prania, płyny 
do prania, proszki do prania, wybielacze stosowane w pral-
nictwie, środki do płukania do prania, dodatki do prania, 
preparaty do czyszczenia na sucho, kulki do prania z de-
tergentem, kapsułki do prania, żele do prania, produk-
ty do ożywiania kolorów, krochmal, środki zmiękczające 
do prania, chusteczki antystatyczne stosowane w suszar-
kach do prania, olejki eteryczne jako zapachy do prania, 
saszetki do prania.

(210) 482199 (220) 2018 02 09
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ultra

(531) 26.01.05, 26.01.18, 26.11.21, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 3 preparaty do prania, mydła do prania, płyny 
do prania, proszki do prania, wybielacze stosowane w pral-
nictwie, środki do płukania do prania, dodatki do prania, 
preparaty do czyszczenia na sucho, kulki do prania z de-
tergentem, kapsułki do prania, żele do prania, produk-
ty do ożywiania kolorów, krochmal, środki zmiękczające 
do prania, chusteczki antystatyczne stosowane w suszar-
kach do prania, olejki eteryczne jako zapachy do prania, 
saszetki do prania.

(210) 482203 (220) 2018 02 09
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dada Extra Care

(531) 03.13.01, 03.13.24, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.04, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 3 chusteczki nawilżane dla dzieci, kosmetyki, 
płatki i waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, 5 pie-
luchy dla niemowląt, pieluchy jednorazowe z papieru 
i celulozy dla dzieci, 16 podkłady jednorazowe z papieru 
do przewijania.

(210) 482227 (220) 2018 02 07
(731) NAKIELNY WITOLD WOJCIECH, KRAKÓW
(540) LODY everybody

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.15
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów 
spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub 
sztuczny, słodycze, mrożony jogurt jako lody spożywcze, 
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe jako 
sosy, 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem.

(210) 482236 (220) 2018 02 09
(731) JANKOWIAK ANNA GRYWIT, Gdańsk
(540) grywit
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy kom-
puterowe do pobrania, nagrane programy komputerowe, 
interaktywne multimedialne programy komputerowe, pro-
gramy komputerowe do zarządzania projektami, programy 
komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, 
użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy 
komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe 
do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub 
kwizów, nagrane programy gier komputerowych, programy 
gier komputerowych do pobrania z Internetu, interaktywne 
programy gier komputerowych, programy interaktywnych 
multimedialnych gier komputerowych, programy kompu-
terowe do przeprowadzania grywalizacji, programy gier 
komputerowych do pobierania, programy komputerowe 
do obsługi gier, gry udostępniane poprzez globalną sieć, 
programy do gier elektronicznych, programy gier elektro-
nicznych do pobrania, programy komputerowe do gier, 
programy interaktywnych gier wideo, 35 doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami, usługi planowania dla przedsiębiorstw, 
doradztwo w zakresie rozwojowego prowadzenia działal-
ności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie organizacji 
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, przepro-
wadzanie testów w celu selekcji personelu, rozwój kampanii 
promocyjnych dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie 
strategii dla przedsiębiorstw, informacje i opinie ekspertów 
dotyczące firm i przedsiębiorstw, usługi w zakresie planowa-
nia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, pomoc 
dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesa-
mi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 
w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie roz-
woju pracowników w działalności gospodarczej, zarządzanie 
kadrą pracowniczą w działalności gospodarczej, zarządzanie 
projektami biznesowymi, 41 usługi szkoleniowe lub eduka-
cyjne w formie warsztatów, szkolenia biznesowe, szkolenia 
w zakresie zarządzania zespołem, szkolenia w zakresie zarzą-
dzania jakością w działalności gospodarczej, prowadzenie 
szkoleń w zakresie motywacji pracowników, szkolenia lub 
warsztaty rozwojowe lub edukacyjne dla dzieci lub młodzie-
ży, przeprowadzanie programów edukacyjnych i rozwojo-
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wych w zakresie rozwoju kompetencji, szkolenie w zakresie 
etykiety, trening osobisty, szkolenie związane z karierą za-
wodową, mentoring edukacyjny lub rozwojowy, szkolenie 
w zakresie ćwiczeń grupowych, organizowanie konferencji 
związanych ze szkoleniem zawodowym, szkolenie bizneso-
we zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej, szkolenia 
zakresie budowania wizerunku, szkolenia w zakresie obsługi 
programów komputerowych, szkolenia w zakresie wystą-
pień publicznych, doradztwo zawodowe, coaching w zakre-
sie życia zawodowego, coaching w zakresie życia osobiste-
go, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, usługi 
szkoleniowe, edukacyjne lub rozwojowe przeprowadzane 
za pomocą gier, usługi szkoleniowe, edukacyjne lub rozwo-
jowe przeprowadzane z wykorzystaniem techniki grywaliza-
cji, usługi szkolenia personelu w działalności gospodarczej 
przeprowadzane za pomocą gier, usługi szkolenia personelu 
w działalności gospodarczej przeprowadzane z wykorzysta-
niem techniki grywalizacji, udostępnianie gry komputerowej 
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, udostępnianie gry 
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez 
globalną sieć i/lub Internet.

(210) 482245 (220) 2018 02 10
(731) SAŁEK JAKUB GABINET WETERYNARYJNY 

NAD NOTECIĄ, Barcin
(540) TJW

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 pokarm dla ptaków, karma dla ptaków.

(210) 482253 (220) 2018 02 11
(731) SŁUP-OSTRAWSKI PIOTR MEGAVET, Tychy
(540) STAKE

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, karmy dla psów 
i kotów, karma dla gryzoni, karma dla drobiu, karma dla pta-
ków, karmy dla ryb, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna karm 
i pasz dla zwierząt, karm dla psów i kotów, karmy dla gryzoni, 
drobiu, ptaków, ryb.

(210) 482257 (220) 2018 02 11
(731) MASZOTA KRZYSZTOF, Pruszcz Gdański
(540) RENT APARTMENTS

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe, re-
klama, 36 sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, agencje nieruchomości, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem po-
wierzchni biurowych, wynajem nieruchomości, podnajem 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, wynajem za-
kwaterowania [mieszkania], organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, dzierżawa nieruchomości, timesharing nieru-
chomości, powiernictwo nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności 
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości han-
dlowych, organizowanie umów najmu i dzierżawy nierucho-
mości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieru-
chomości, 43 pensjonaty, domy turystyczne, motele, usługi 
hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi rezerwacji 
pokojów, biura zakwaterowania.

(210) 482265 (220) 2018 02 12
(731) FULINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Fulinowo

(531) 27.05.01, 05.03.13, 29.01.12
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 482266 (220) 2018 02 12
(731) FULINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Fulinowo

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.13
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 482268 (220) 2018 02 12
(731) SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) LEKKO, bez zaparć!

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.

(210) 482280 (220) 2018 02 12
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BRAINAXON
(510), (511) 5 antybiotyki, środki chemiczne antykoncepcyj-
ne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] pre-
paraty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, 
białkowe suplementy diety, biologiczne preparaty do celów 
medycznych, chemiczno - farmaceutyczne preparaty, cu-
kierki do celów leczniczych, czopki, detergenty do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne,środki przeciwgorączkowe, preparaty prze-
ciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki 
skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy do celów far-
maceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki 
do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lo-
tony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, 
preparaty z mikroelementów dla ludzi i zwierząt, napoje lecz-
nicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suple-
menty diety, środki nasenne, nerwy [środki na uspokojenie], 
preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze 
suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do ce-
lów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, pły-
ny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne 
przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się 
stóp, płyny do przemywania pochwy, pomady do celów 
medycznych, preparaty medyczne na porost włosów, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólo-
we środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy 
przylepne do celów medycznych, samoprzylepne plastry, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, syropy 
do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciw-
ko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów 
farmaceutycznych, testy ciążowe [chemiczne preparaty dla], 
środki trawienne do celów farmaceutycznych, leki uspokaja-
jące, wazelina do celów leczniczych, preparaty witaminowe, 
woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, 
lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.

(210) 482282 (220) 2018 02 12
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ARTESEPT SENSITIVE
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne środki che-
miczne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] 

preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczni-
czych, białkowe suplementy diety, biologiczne preparaty 
do celów medycznych, preparaty chemiczno - farmaceu-
tyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty 
do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, pre-
paraty farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, preparaty 
przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kap-
sułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kap-
sułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy do ce-
lów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, 
leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], 
lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, 
mikroelementy [preparaty] dla ludzi i zwierząt, napoje lecz-
nicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suple-
menty diety, środki nasenne, nerwy [środki na uspokojenie], 
preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze 
suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do ce-
lów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, pły-
ny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne 
przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się 
stóp, płyny do przemywania pochwy, pomady do celów 
medycznych, preparaty medyczne na porost włosów, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki przeciw-
bólowe, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy 
przylepne do celów medycznych, plastry samoprzylepne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, syropy 
do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciw-
ko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów 
farmaceutycznych, testy ciążowe [chemiczne preparaty], 
środki trawienne do celów farmaceutycznych, leki uspokaja-
jące, wazelina do celów leczniczych, preparaty witaminowe, 
woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, 
lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.

(210) 482283 (220) 2018 02 12
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ROSILImed
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne środki che-
miczne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] 
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczni-
czych, białkowe suplementy diety, biologiczne preparaty 
do celów medycznych, preparaty chemiczno - farmaceu-
tyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty 
do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, pre-
paraty farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, preparaty 
przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kap-
sułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kap-
sułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy do ce-
lów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, 
leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], 
lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, 
mikroelementy [preparaty] dla ludzi i zwierząt, napoje lecz-
nicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suple-
menty diety, środki nasenne, nerwy [środki na uspokojenie], 
preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze 
suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do ce-
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lów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, pły-
ny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne 
przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się 
stóp, płyny do przemywania pochwy, pomady do celów 
medycznych, preparaty meydczne na porost włosów, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki przeciw-
bólowe, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy 
przylepne do celów medycznych, plastry samoprzylepne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, syropy 
do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciw-
ko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów 
farmaceutycznych, testy ciążowe [chemiczne preparaty], 
środki trawienne do celów farmaceutycznych, leki uspokaja-
jące, wazelina do celów leczniczych, preparaty witaminowe, 
woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, 
lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.

(210) 482292 (220) 2018 02 12
(731) SILESIAADDICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) SW MODEST SOUTH We ar

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy.

(210) 482296 (220) 2018 02 12
(731) SADOWSKI TOMASZ TOMSAD, Gdynia
(540) TS TOMSAD

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i akcesoria elektroniczne kon-
trolno-pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne i sterujące, 
programatory elektroniczne, mierniki cyfrowe, oscyloskopy 
cyfrowe, części i podzespoły elektroniczne, przekaźniki elek-
tryczne i elektroniczne, adaptery elektroniczne, analizatory 
logiczne, oprogramowanie do urządzeń elektronicznych 
kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych, sygnalizacyjnych 
i sterujących, piloty elektroniczne, oprogramowanie i apli-
kacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urzą-
dzeń przenośnych, 41 usługi prowadzenia działalności szko-

leniowej w zakresie działania i obsługi urządzeń i akcesoriów 
elektronicznych kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych, 
sygnalizacyjnych i sterujących i ich oprogramowania, usługi 
prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie działania 
i obsługi programatorów elektronicznych i ich oprogramo-
wania, 42 programowanie programów do przetwarzania 
danych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, 
programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie opro-
gramowania, instalowanie i aktualizacja oprogramowania, 
wdrażanie i modernizacja oprogramowania.

(210) 482298 (220) 2018 02 12
(731) FUNDACJA WIEWIÓRKI JULII, Warszawa
(540) julii fundacja wiewiórki

(531) 03.05.03, 03.05.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, audio-
wizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki książek cyfro-
wych, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, 
dyski optyczne, film kinematograficzny, naświetlony, filmy 
[błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, hologra-
my, kasety wideo, magnetyczne nośniki danych, naklejki ter-
moczułe, nie do użytku medycznego, nośniki do rejestracji 
dźwięku, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do upra-
wiania sportu, pamięci zewnętrzne USB, płyty kompaktowe 
[audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, pod-
pórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy 
komputerowe nagrane znaki, świecące, 16 afisze, plakaty 
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biu-
rowe], albumy do wklejania, artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], 
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], 
etykiety z papieru lub kartonu, fotografie [wydrukowane], 
gazety, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, 
karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, kar-
ty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kata-
logi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia okładki, obwoluty [arty-
kuły papiernicze], papier, papier do pisania [listowy], papier 
w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe nakrycia [ob-
rusy], stołowe papierowe podkładki na tacki dentystyczne, 
papierowe podkładki pod szklanki, periodyki [czasopisma], 
podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, pod-
pórki do książek, podręczniki [książki], podstawki do długo-
pisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrzą-
dy do rysowania, publikacje drukowane, rysunki, skoroszyty, 
skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, ta-
blice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, teczki z notatni-
kiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby pa-
pierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, zakładki 
do książek, zakładki do stron, zestawy rysunkowe [komple-
ty kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, 25 apaszki 
[chustki], bandany na szyję, czapki [nakrycia głowy], daszki 
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[nakrycia głowy], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], kape-
lusze papierowe [odzież], kurtki [odzież], nakrycia głowy, 
odzież gotowa, odzież papierowa, opaski na głowę, stroje 
na maskaradę, 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, agencje reklamowe, impresariat w działalności 
artystycznej, komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
ukierunkowany, obróbka tekstów, optymalizacja stron in-
ternetowych, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie do-
kumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, re-
klamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, usługi 
public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych.

(210) 482302 (220) 2018 02 12
(731) KRÓL RYSZARD PPH USŁUG TURYSTYCZNYCH  

RÓŻA WIATRÓW, Sławno
(540) Król Plaza SPA & WELLNESS

(531) 27.05.01, 01.01.05, 29.01.12, 24.09.05
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, centra 
rozrywki, doradztwo w zakresie planowania imprez specjal-
nych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych, dostarczanie 
informacji na temat aktywności sportowych, pływalnie [base-
ny], prowadzenie basenów kąpielowych, udostępnianie ba-
senów kąpielowych, wynajem basenów pływackich, kluby 
plażowe i basenowe, usługi świadczone przez baseny i kom-
pleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie publicznych 
obiektów z basenami do kąpieli, fitness kluby, prowadzenie 
zajęć fitness, usługi fitness klubów, nauka aerial fitness, sport 
i fitness, usługi klubów zdrowia [fitness], treningi zdrowotne 
i treningi fitness, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością 
fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fit-
nessu, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej 
[fitness klub], szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 43 tym-
czasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń 
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie po-
mieszczeń na posiedzenia, doradztwo świadczone przez cen-
tra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowa-
nia tymczasowego, obsługa zakwaterowania członków 
organizacji, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 

tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania 
na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tymczaso-
wego za pośrednictwem Internetu, tymczasowy wynajem 
pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwatero-
waniu za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji 
o usługach tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, udzielanie 
informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi 
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], 
usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego za-
kwaterowania, usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi biur zakwaterowania, usługi biura turystycznego zwią-
zane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi recepcyjne 
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazda-
mi i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie 
kwater wczasowych, usługi w zakresie wymiany zakwatero-
wania [time share], usługi w zakresie wynajmu pokojów, usłu-
gi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wyna-
jem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem 
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie namiotów, 
zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowe-
go, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi 
w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosme-
tyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie 
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, 
doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów 
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosme-
tyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo 
męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja uro-
dy, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, ko-
smetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetycz-
ny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg 
laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosme-
tyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, 
manicure, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie 
tureckie, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielę-
gnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, 
salony fryzjerskie, salony piękności, solaria, stylizacja, układa-
nie włosów, udostępnianie instalacji termalnych, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu toaletowego, udostępnianie toalet 
publicznych, udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udo-
stępnianie łaźni publicznych, udostępnianie łaźni publicz-
nych do celów higieny osobistej, udzielanie informacji na te-
mat łaźni publicznych, udzielanie informacji na temat łaźni 
tureckich, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informa-
cji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze doty-
czące kosmetyków, ścinanie włosów, usługi doradcze 
dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące uro-
dy, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi do-
radztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi 
doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub 
osobiście, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usłu-
gi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakre-
sie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbo-
wania rzęs, usługi farbowania włosów, usługi gabinetów 
odchudzania, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, 
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usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kręcenia włosów, usługi 
kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, 
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi leczni-
cze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakre-
sie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane 
z odrastaniem włosów, usługi manicure i pedicure, usługi łaź-
ni, usługi solariów, usługi sauny na podczerwień, usługi saun, 
usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów oferują-
cych opalanie natryskowe, usługi salonów fryzjersko-kosme-
tycznych, usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, 
usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu opalania 
natryskowego, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, 
usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi przedłużania 
rzęs, usługi prostowania włosów, usługi podkręcania rzęs, 
usługi plecenia włosów w warkocze, usługi pielęgnacji urody, 
w szczególności w zakresie rzęs, usługi pielęgnacji stóp, usłu-
gi pielęgnacji paznokci, usługi pedicure, usługi opalania skóry 
dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi opalania natrysko-
wego dla ciała ludzkiego, usługi opalania natryskowego, usłu-
gi odsysania tłuszczu, usługi nitkowania brwi, usługi męskich 
salonów fryzjerskich, usługi woskowania ciała w celu usuwa-
nia włosów u ludzi, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi 
wizażystów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w za-
kresie udostępniania saun, usługi w zakresie udostępniania 
obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie trwałego usu-
wania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w za-
kresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], 
usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielę-
gnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi 
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakre-
sie mikropigmentacji, usługi w zakresie makijażu permanent-
nego, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie lasero-
wego odmładzania skóry, usługi w zakresie kuracji 
odchudzających, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi 
trwałego podkręcania rzęs, usługi terapii mikroigłowej, usługi 
tatuażu brwi, usługi spa, usługi solariów i salonów oferują-
cych zabiegi brązujące, zapewnianie przenośnych toalet 
na imprezy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, za-
biegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla twa-
rzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne, za-
biegi higieniczne dla ludzi, zabiegi depilacyjne, wypożyczanie 
urządzeń do ręczników na rolce, wypożyczanie przenośnych 
urządzeń sanitarnych, wypożyczanie obiektów i urządzeń to-
aletowych, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w sa-
lonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, wypoży-
czanie instalacji sanitarnych, wynajem toalet przenośnych, 
wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, wynajem pryszniców, 
wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycz-
nych, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów 
na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów ko-
smetycznych na twarz i ciało, usuwanie cellulitu z ciała, usługi 
medyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, aromate-
rapia, badanie sprawności fizycznej, doradztwo dotyczące 
alergii, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi 
[w zakresie zdrowia], doradztwo w zakresie biorytmów, do-
radztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, fizjote-
rapia, hipnoterapia, opieka zdrowotna w zakresie terapii 
relaksacyjnej, nadzór nad programami redukcji wagi, muzy-
koterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognityw-
nych, masaż tkanek głębokich, masaż tajski, masaż sportowy, 
masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż gorącymi kamie-
niami, masaż, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, poradnictwo żywie-

niowe, planowanie programów odchudzających, planowanie 
i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet od-
chudzających, świadczenie usług w zakresie programów od-
chudzania, udzielanie informacji w zakresie suplementów 
diety i odżywiania, udzielanie informacji o wartości odżyw-
czej produktów spożywczych, udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie in-
formacji dotyczących akupunktury, udostępnianie sprzętu 
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdro-
wotnej, tradycyjny masaż japoński, refleksologia, profesjonal-
ne doradztwo w zakresie żywienia, usługi informacyjne w za-
kresie opieki zdrowotnej, usługi drenażu limfatycznego, 
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradz-
twa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze związa-
ne z dietą, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi 
doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, usługi dietetyków, usługi barów tleno-
wych, udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, udzielanie informacji związanych z odżywia-
niem, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi świadczone 
przez dietetyków, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakre-
sie krioterapii, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi 
w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie akupunktury, usługi 
terapeutyczne, usługi refleksologiczne, usługi mikroderma-
brazji, usługi masażu stóp, usługi kuracji uzdrowiskowych, 
usługi klinik zdrowia, ziołolecznictwo, zabiegi terapeutyczne 
dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, usługi w zakresie 
planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie pla-
nowania diety odchudzającej, usługi w zakresie odchudzania, 
usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi w za-
kresie muzykoterapii, usługi w zakresie Reiki.

(210) 482305 (220) 2018 02 13
(731) SUPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KURIER OSTROWSKI

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 07.01.01, 07.01.24, 
09.01.10, 29.01.14

(510), (511) 16 gazety, foldery, katalogi, czasopisma, książ-
ki, kalendarze, 35 usługi organizowania, prowadzenia kam-
panii reklamowej, 41 organizowanie imprez sportowych, 
rozrywkowych.

(210) 482307 (220) 2018 02 13
(731) PORĘBSKI KRZYSZTOF , SOSNOWIEC
(540) BL biuroland.eu Nasz czas... ... dla Was
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(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.08, 26.11.10, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w hurtowni oraz w sklepie, sprzedaż detaliczna 
i hurtowa mebli biurowych, wyposażenia biur, artykułów 
biurowych, artykułów papierniczo-piśmiennych, akcesoriów 
i urządzeń biurowych, artykułów chemicznych, środków 
czystości, artykułów spożywczych, reklama, usługi w zakre-
sie rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi księ-
gowo-rachunkowe, sprzedaż przez Internet, 37 instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 
39 usługi w zakresie dostarczania na zamówienie biurowych 
materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, sprzętów i ma-
szyn biurowych oraz środków czystości, przechowywanie 
tymczasowe rzeczy osobistych (dokumentów), 40 usługi po-
ligraficzne - drukowanie, kopiowanie, oprawianie.

(210) 482314 (220) 2018 02 13
(731) GORODITSKIY KIRILL, Warszawa
(540) NANO SHIELD

(531) 27.05.01, 26.05.02, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia powierzchni ze-
wnętrznych i wewnętrznych pojazdów, zestawy kosmety-
ków samochodowych.

(210) 482318 (220) 2018 02 13
(731) Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki, FI
(540) FINLANDIA VODKA OF FINLAND

(531) 27.05.01, 01.03.15, 03.04.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym napoje alkoholo-
we destylowane.

(210) 482337 (220) 2018 02 13
(731) BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) NOSZAK
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 482345 (220) 2018 02 14
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Lubella. Najlepsze ze zboża.
(510), (511) 29 paluszki serowe, chipsy jako chipsy owoco-
we, warzywne, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, 
jogurty pitne, jogurty kremowe, jogurty smakowe, desery jo-
gurtowe, napoje z jogurtu, napoje na bazie jogurtu, jogurty 
o smaku owocowym, napoje z produktów mlecznych, napo-
je mleczne zawierające owoce, napoje mleczne aromatyzo-
wane, mleczne produkty, napoje mleczne, napoje mleczne 
ze zbożami, mrożone gotowe posiłki składające się głównie 
z warzyw, głęboko mrożone dania warzywne, mrożone wa-
rzywa i owoce, gotowe dania warzywne, 30 mąka i prepara-
ty zbożowe i sojowe, płatki śniadaniowe, płatki kukurydzia-
ne, płatki jęczmienne, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki 
żytnie, płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste, płatki 
śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawie-
rające miód, płatki śniadaniowe zawierające owoce, muesli, 
przekąski zbożowe, preparaty zbożowe, produkty na bazie 
zboża, przekąski wykonane z mąki zbożowej, mąka, wyroby 
zbożowe ekstrudowane, produkty z mąki mielonej, żywność 
na bazie mąki, potrawy na bazie mąki, kasze spożywcze, 
kluski, makarony, makaron pełnoziarnisty, makaron razowy, 
makaron spożywczy, wyroby cukiernicze i słodycze, czeko-
ladowe wyroby cukiernicze, zbożowe artykuły śniadanio-
we, chleb, przyprawy, ryż, spaghetti, sosy [przyprawy], sosy 
mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy i preparaty 
do przygotowywania sosów, przyprawy sypkie i płynne, pa-
luszki, chipsy jako chipsy kukurydziane, zbożowe, chipsy ry-
żowe, jogurt mrożony [lody spożywcze], lody na bazie jogur-
tu [lody jako główny składnik], mleczne wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, napoje mrożone 
na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kawy, mrożone 
mleczne wyroby cukiernicze, makarony głęboko mrożone, 
wyroby cukiernicze mrożone, danie gotowe zawierające ma-
karon, gotowe dania z makaronu, mrożone posiłki składające 
się głównie z makaronu.

(210) 482346 (220) 2018 02 14
(731) PIOTROWSKA AGNIESZKA DOBRANOCKA, Warszawa
(540) dobranocka
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi związane 
ze wszystkimi formami edukacji, kształcenie praktyczne, 
kursy korespondencyjne, nauczanie drogą elektroniczną, 
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, przedszkola, doradztwo zawodowe, 
informacje o edukacji, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym.

(210) 482359 (220) 2018 02 14
(731) RR SECURITY GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) RR SECURITY

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 39 usługi transportowe, w szczególności trans-
port i/lub konwojowanie osób i/lub mienia i/lub przedmio-
tów wartościowych i/lub pieniędzy, dostarczanie towarów, 
45 usługi w zakresie ochrony osób i mienia, usługi agencji 
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detektywistycznej, doradztwo w sprawach bezpieczeń-
stwa lub systemów bezpieczeństwa, w tym w szczególno-
ści: obsługi systemu ochrony technicznej, instalacji systemu 
ochrony technicznej, monitoringu pojazdów, monitoringu 
obiektów, monitoringu obiektów ruchomych, usługi ochro-
ny cywilnej, eskorta, monitoring systemów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, nadzór nocny, usługi w zakresie mo-
nitorowania obiektów, usługi agencji ochrony nocnej, do-
zorowanie mienia przy pomocy systemów monitorowania 
wizyjnego i zdalnych systemów alarmowania, ochrona im-
prez prywatnych i/lub publicznych, monitoring pojazdów - 
ochrona samochodów przed kradzieżą a w tym usługi moni-
toringu mobilnego za pośrednictwem GPS, usługi związane 
z ochroną transportów i/lub konwojów.

(210) 482360 (220) 2018 02 14
(731) RR SECURITY GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) RR SECURITY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 24.01.03, 24.01.15, 
24.01.18, 24.17.08, 26.11.06, 26.11.13

(510), (511) 39 usługi transportowe, w szczególności trans-
port i/lub konwojowanie osób i/lub mienia i/lub przedmio-
tów wartościowych i/lub pieniędzy, dostarczanie towarów, 
45 usługi w zakresie ochrony osób i mienia, usługi agencji 
detektywistycznej, doradztwo w sprawach bezpieczeń-
stwa lub systemów bezpieczeństwa, w tym w szczególno-
ści: obsługi systemu ochrony technicznej, instalacji systemu 
ochrony technicznej, monitoringu pojazdów, monitoringu 
obiektów, monitoringu obiektów ruchomych, usługi ochro-
ny cywilnej, eskorta, monitoring systemów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, nadzór nocny, usługi w zakresie mo-
nitorowania obiektów, usługi agencji ochrony nocnej, do-
zorowanie mienia przy pomocy systemów monitorowania 
wizyjnego i zdalnych systemów alarmowania, ochrona im-
prez prywatnych i/lub publicznych, monitoring pojazdów 
- ochrona samochodów przed kradzieżą a w tym usługi mo-
nitoringu mobilnego za pośrednictwa GPS, usługi związane 
z ochroną transportów i/lub konwojów.

(210) 482364 (220) 2018 02 14
(731) INSTYTUT QUANTUMLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Buk

(540) Quantumlive

(531) 27.05.01, 26.13.25, 05.05.16, 29.01.13
(510), (511) 10 analizatory automatyczne do diagnostyki 
medycznej, analizatory składu ciała, analizatory diagno-
styczne do celów medycznych, aparatura do obrazowania 

wykorzystująca rezonans magnetyczny do użytku medycz-
nego, aparatura do wzmacniania ciała (terapeutyczna), 
aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparatura 
do analizy substancji (do celów medycznych), aparatura 
skanująca do celów medycznych, aparatura elektroniczna 
do użytku medycznego, diagnostyczne przyrządy ultra-
dźwiękowe do użytku medycznego, urządzenia do reha-
bilitacji medycznej, urządzenia do rehabilitacji fizycznej 
do celów medycznych, urządzenia do masażu (do celów 
medycznych), urządzenia i instrumenty medyczne, urzą-
dzenia i instrumenty do fizjoterapii i rehabilitacji, urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenie do leczenia 
magnetycznego do użytku medycznego, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie han-
dlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie 
usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie urzą-
dzeń medycznych, organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadze-
nie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie 
pokazów w celach handlowych, organizowanie prezentacji 
osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprze-
dażą produktów, pokazy [do celów promocyjnych / rekla-
mowych], pokazy towarów do celów reklamowych, pokazy 
towarów do celów promocyjnych, usługi handlu detalicz-
nego w związku z urządzeniami do magnetoterapii, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjotera-
pii, 44 badania medyczne, badania w celu oceny zagrożenia 
dla zdrowia, fizjoterapia, informacja medyczna, konsultacje 
medyczne, medyczne badanie osób, poradnictwo me-
dyczne, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji 
fizycznej, wynajem urządzeń medycznych, usługi w zakre-
sie leczenia medycznego, usługi medycyny alternatywnej, 
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczo-
ne dla pacjentów, usługi informacji medycznej świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, usługi fizjoterapii, usługi 
doradcze dotyczące aparatury i przyrządów (medycznych), 
usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych.

(210) 482365 (220) 2018 02 14
(731) MÓJ MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) mój MARKET

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, 39 dostawa 
produktów spożywczych, dostawa żywności, dostawa to-
warów poprzez kuriera, dostawa alkoholi wysokoprocento-
wych, dostawa wina, dostawa żywności i napojów przygo-
towanych do spożycia, 42 tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego.
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(210) 482366 (220) 2018 02 14
(731) INSTYTUT QUANTUMLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Buk
(540) 

(531) 29.01.12, 26.13.25, 05.05.16
(510), (511) 10 analizatory automatyczne do diagnostyki 
medycznej, analizatory składu ciała, analizatory diagno-
styczne do celów medycznych, aparatura do obrazowania 
wykorzystująca rezonans magnetyczny do użytku medycz-
nego, aparatura do wzmacniania ciała (terapeutyczna), apa-
ratura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparatura do ana-
lizy substancji (do celów medycznych), aparatura skanująca 
do celów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku 
medycznego, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe 
do użytku medycznego, urządzenia do rehabilitacji me-
dycznej, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów me-
dycznych, urządzenia do masażu (do celów medycznych), 
urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i instru-
menty do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, urządzenie do leczenia magnetycznego 
do użytku medycznego, 35 usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi infor-
macyjne dla konsumentów, a mianowicie usługi handlu de-
talicznego i hurtowego w zakresie urządzeń medycznych, 
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach 
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wy-
staw w celach reklamowych, organizowanie pokazów w ce-
lach handlowych, organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
pokazy [do celów promocyjnych / reklamowych], pokazy 
towarów do celów reklamowych, pokazy towarów do ce-
lów promocyjnych, usługi handlu detalicznego w związku 
z urządzeniami do magnetoterapii, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 44 badania 
medyczne, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, 
fizjoterapia, informacja medyczna, konsultacje medyczne, 
medyczne badanie osób, poradnictwo medyczne, zapew-
nianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, wynajem 
urządzeń medycznych, usługi w zakresie leczenia medycz-
nego, usługi medycyny alternatywnej, usługi indywidual-
nych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
Internetu, usługi fizjoterapii, usługi doradcze dotyczące apa-
ratury i przyrządów (medycznych), usługi doradcze w zakre-
sie przyrządów medycznych.

(210) 482385 (220) 2018 02 14
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

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

(210) 482443 (220) 2018 02 16
(731) WOŹNIAK AGNIESZKA, Warszawa
(540) MY MAKEUP YOUR SMILE
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, makijaż (puder do ma-
kijażu twarzy i ciała), makijaż (preparaty do wykonywania 
makijażu twarzy i ciała), fluid do makijażu, puder do makijażu, 
podkłady do makijażu, kredki do makijażu, środki do maki-
jażu oczu, kredki do makijażu oczu, kosmetyki do makijażu 
skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, puder sypki do maki-
jażu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, bazy pod makijaż 
w postaci past, preparaty do makijażu twarzy i ciała, produk-
ty do makijażu do twarzy i ciała, produkty do makijażu brwi 
w postaci ołówków i proszków, makijaż teatralny, 21 pędzelki 
do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do na-
kładania makijażu, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu, 
44 usługi w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczące 
makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa online 
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, 
usługi doradztwa dotyczące makijażu świadczone online 
lub osobiście, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu.

(210) 482509 (220) 2018 02 19
(731) HOCHEL PAWEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE 

I BUDOWLANE HOCHTRANS, Micigózd
(540) Hochtrans
(510), (511) 37 betonowanie, budowa dróg i budynków, 
montaż instalacji i konstrukcji, prace ziemne, rozbiórka bu-
dynków, pompowanie betonu, usługi remontowe i budow-
lane, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn 
i urządzeń, wynajem narzędzi, wydobycie kamienia, obróbka 
kamienia, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi górni-
cze, 39 spedycja, wypożyczanie samochodów, dzierżawa 
samochodów ciężarowych, transport samochodowy, roz-
ładunek, dostarczanie towarów, dostawa paliwa, transport 
ładunku drogą lądową, informacja o transporcie, składowa-
nie towarów, magazynowanie, pośrednictwo w transporcie, 
przewóz samochodami ciężarowymi, usuwanie odpadów, 
wywóz odpadów.

(210) 482512 (220) 2018 02 19
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 482517 (220) 2018 02 19
(731) LANG TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mini TourdePologneCup

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków.
próbek, naklejek, plakatów, zaproszeń, katalogów i publikacji 
zwartych, gadżetów promocyjnych, tablic informacyjnych, 
banerów, roll-upów, systemów wystawienniczych, reklam 
prasowych, telewizyjnych i radiowych, reklam on-line 
w sieci komputerowej, reklam na nośnikach outdoor i indor, 
prezentacji multimedialnych, filmów reklamowych, reklama 
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i promocja przy pomocy manekinów, marketing, promocja, 
działania wizerunkowe i PR, organizowanie wystaw, konfe-
rencji i przedsięwzięć plenerowych w celach reklamowych, 
wynajmowanie miejsca na umieszczenie ogłoszeń i reklam, 
wynajmowanie w tym zakresie, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, 41 organizowanie zawodów i imprez spor-
towych, usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż 
reklamowe, takie jak gazety, czasopisma oraz magazyny i ser-
wisy on-line, publikacje książek elektronicznych,, informacja 
o imprezach rozrywkowych, turystycznych, kulturalnych, 
sportowych, informacja o rekreacji, edukacji, organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych, informacyjnych i eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie 
kongresów i konferencji, organizowanie i realizacja spektakli, 
widowisk oraz imprez rozrywkowych, usługi reporterskie, 
usługi dziennikarskie.

(210) 482518 (220) 2018 02 18
(731) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica
(540) interferie.pl sport i zdrowie cały rok
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, fakturowanie, usługi podatkowe, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządza-
nie programami refundacji w imieniu osób trzecich, wynaj-
mowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie 
hotelami, 41 organizowanie konferencji, kongresów, semi-
nariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, informacja o rekreacji, 
usługi parków rozrywki, usługi w zakresie obozów waka-
cyjnych, zielonych szkół, zimowisk, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, 43 biura zakwaterowania, motele pensjo-
naty, usługi hotelowe, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, 
usługi restauracyjne, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania, usługi rezerwacji pokojów, rezerwacja 
miejsc w hotelach, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, domy opieki dla osób w podeszłym wie-
ku, 44 usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi saun, solariów 
aromaterapia fizjoterapia, usługi salonów piękności, usługi 
medyczne, szpitale.

(210) 482520 (220) 2018 02 18
(731) AGRONOMIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borów Wielki
(540) Saint Vincent Winnica

(531) 25.01.15, 06.07.25, 05.07.10, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 wino, wino białe, wino czerwone, wino ró-
żowe, wino słodkie, wino półsłodkie, wino wytrawne, wino 
półwytrawne, wino owocowe, wino musujące, nalewki, 

35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wina, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna wina czerwonego, różowego i białego, wina 
owocowego, wina musującego.

(210) 482524 (220) 2018 02 19
(731) YESTETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) YESTETICS NATURAL COSMETICS

(531) 05.05.20, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 482525 (220) 2018 02 19
(731) CZERNECKI JACEK, Kraków
(540) FAUSTYNKA WODA MINERALNA
(510), (511) 20 zamknięcia do butelek nie ze szkła, meta-
lu lub gumy, nakrętki niemetalowe do butelek, 21 butelki, 
32 woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 
napoje orzeźwiające.

(210) 482526 (220) 2018 02 19
(731) CZARACHOWICZ TOMASZ OPTO MAK,  

Piotrowice-Osiedle
(540) Opto MAK

(531) 02.09.04, 26.11.03, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, reklama 
radiowa, informacja o działalności gospodarczej, marketing 
ukierunkowany, publikacje tekstów reklamowych, reklama, 
rozpowszechnianie reklam, telefoniczne udzielanie informa-
cji, układanie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi doradcze w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi marketingowe, 43 wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, re-
zerwacja miejsc w pensjonatach, usługi rezerwacji pokojów.

(210) 482528 (220) 2018 02 19
(731) ZAWADZKA LIDIA PEDIKOS GABINET 

PODOLOGICZNY, Gdańsk
(540) PEDIKOS
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chi-
rurgia plastyczna, depilacja woskiem, doradztwo w zakresie 
urody, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świad-
czone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, 
fizjoterapia, fizykoterapia, fryzjerstwo, higiena i pielęgnacja 
urody, implantacja (wszczepianie) włosów manicure, usługi 
pedicure, masaż, opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, konsultacje medyczne, 
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pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełno-
sprawnych, porady w zakresie farmakologii, przekłuwanie 
ciała, salony piękności, tatuowanie, usługi w zakresie mikro-
pigmentacji, usługi terapii mikroigłowej, usługi w zakresie 
trwałego usuwanie i redukcji owłosienia, usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, usługi zabiegów na cellulit, usługi 
w zakresie poprawy kondycji skóry za pomocą lasera, usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i pielęgnacji urody, usługi z za-
kresu makijażu permanentnego, usługi doradcze w dzie-
dzinie zdrowia, usługi telemedyczne, usługi dentystyczne, 
usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, 
usługi medyczne, usługi podologa, usługi optyczne, usługi 
ortodontyczne, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeu-
tyczne, usługi wizażystów, usługi salonów kosmetycznych, 
usługi salonów odnowy biologicznej, wypożyczanie sprzętu 
medycznego, wypożyczenie urządzeń sanitarnych, zabiegi 
kosmetyczne na twarz, ciało i włosy, zabiegi depilacyjne.

(210) 482537 (220) 2018 02 19
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) LEVOSOL
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciw-
kaszlowym, preparat wspomagający leczenie o działaniu 
przeciwkaszlowym.

(210) 482540 (220) 2018 02 19
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) TUSSIMAX
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciw-
kaszlowym, preparat wspomagający leczenie o działaniu 
przeciwkaszlowym.

(210) 482542 (220) 2018 02 19
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) PULNOZIN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciw-
kaszlowym, preparat wspomagający leczenie o działaniu 
przeciwkaszlowym.

(210) 482553 (220) 2018 02 19
(731) ZGLIŃSKI ADAM PROJEKTY Z SERCEM, Koszalin
(540) Mia MARIA

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 14 wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżu-
teria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, 
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria z drewna, biżuteria 
wykonana ze skóry, biżuteria wykonana ze sznurka, biżuteria 
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii, 
ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, 
ozdoby z żółtego bursztynu, akcesoria do biżuterii, biżuteria 
osobista, bransoletki [biżuteria], bransoletki ze sznurka, bran-
soletki ze skóry, bransoletki drewniane, breloczki do kluczy 
jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu 
w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [bi-
żuteria], zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki, 
naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrącz-
ki ślubne, szpilki [biżuteria], krucyfiksy jako biżuteria, różańce, 

różaniec na palec, paciorki do medytacji, sznury modlitewne, 
spinki do mankietów i krawatów, medale, medale pamiątko-
we, medaliony [biżuteria], monety, zegary i zegarki, posągi 
i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych 
lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte szlachet-
nymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imi-
tacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony 
religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, 
pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], szkatułki na bi-
żuterię wykonane z metali nieszlachetnych, szkatułki na bi-
żuterię wykonane z metali szlachetnych, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących 
towarów: wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria 
z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, bi-
żuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria z drewna, biżuteria 
wykonana ze skóry, biżuteria wykonana ze sznurka, biżuteria 
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii, 
ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, ozdoby na ubrania w postaci biżute-
rii, ozdoby z żółtego bursztynu, bursztyny, akcesoria do bi-
żuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], bransoletki 
ze sznurka, bransoletki ze skóry, bransoletki drewniane, bre-
loczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], 
ozdoby do uszu w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżute-
ria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria, szkaplerze [me-
daliki], wisiorki, naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], 
sygnety, obrączki ślubne, szpilki [biżuteria], krucyfiksy jako 
biżuteria, różańce, różaniec na palec, paciorki do medytacji, 
sznury modlitewne, spinki do mankietów i krawatów, meda-
le, medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, zega-
ry i zegarki, posągi i figurki wykonane z metali szlachetnych 
i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki 
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z drewna, 
bursztynu lub wosku, posągi z metali szlachetnych przedsta-
wiające ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne 
niż biżuterii, krucyfiksy z drewna, szkła, bursztynu, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, pudełka 
na biżuterię [szkatułki lub puzderka], szkatułki na biżuterię 
wykonane z metali nieszlachetnych, szkatułki na biżuterię 
wykonane z metali szlachetnych, sakiewki na różańce, na-
czynia liturgiczne, dewocjonalia, zestawy kolędowe, pasyjki, 
pateny liturgiczne, patery, kielichy liturgiczne, dzwonki i gon-
gi, pulpity do książek, oprawy książek, modlitewniki, książki 
religijne, kartki okolicznościowe, kartki świąteczne, pamiątki 
sakramentalne, witraże dekoracyjne, ozdoby kryształowe, 
wyroby kryształowe szklane, podstawki pod szklanki, pod-
stawy pod wino, dzbanki, wazony, wstążki, opakowania pa-
pierowe, pióra i długopisy, pieczęcie z laku, pieczęcie suche, 
zakładki do książek, świece, świeczniki, świeczniki-lichtarze, 
obrazy sakralne, ikony, ikony malowane, ikony ceramiczne, 
ikony drewniane.

(210) 482585 (220) 2018 02 20
(731) KAŁUŻA MARIUSZ F.H., Stojkowo
(540) Pamiątkowo
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(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 29.01.12, 09.01.25
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich pa-
miątek, w tym pamiątek spersonalizowanych, zabawek, 
artykułów plażowych w postaci parasoli, wiatrochronów, 
namiotów, materacy do korzystania na wodzie, biżuterii 
z bursztynu pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w sklepach, hurtowniach oraz za pomocy Internetu.

(210) 482622 (220) 2018 02 21
(731) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) ŚWARNA

(531) 25.01.05, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 482623 (220) 2018 02 21
(731) Poundland Limited, Willenhall, GB
(540) Dealz Dobre marki. Super ceny. Zawsze!

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 35 reklama, usługi w zakresie promocji, prowa-
dzenie i nadzorowanie promocji handlowych i programów 
lojalnościowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi handlu deta-
licznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą 
i sprzedażą preparatów do wybielania, preparatów do czysz-
czenia i/lub polerowania i/lub szorowania i/lub ściernych, pre-
paratów do prania, detergentów, mydeł, preparatów do stery-
lizacji butelek do karmienia dzieci, środków perfumeryjnych, 
olejków eterycznych, olejków zapachowych, mieszanin zapa-
chowych potpourri, kadzideł, kadzidełek na patyczkach, sasze-
tek zapachowych, uchwytów do kadzidełek na patyczkach, 
kadzielnic domowych, rozpylaczy zapachowych, usługi han-
dlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on line oraz 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane 
z reklamą i sprzedażą płynów do włosów, chusteczek pielę-
gnacyjnych dla niemowląt, szamponów dla niemowląt, odzy-
wek do włosów dla dzieci, płynów do kąpieli w pianie dla nie-
mowląt, oliwek dla niemowląt, pudru dla niemowląt, usługi 
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane 
z reklamą i sprzedażą środków do czyszczenia zębów, środków 

do czyszczenia toalet, środków dezynfekcyjnych do toalet, 
preparatów do usuwania kamienia kotłowego do celów go-
spodarstwa domowego, preparatów do usuwania rdzy, pre-
paratów do wywabiania plam, preparatów odtłuszczających, 
środków myjących, środków zmiękczających do tkanin, prepa-
ratów do odbarwiania, preparatów do ożywiania barw, prepa-
ratów do wybielania, wody perfumowanej do prasowania, 
ściereczek impregnowanych środkami do czyszczenia i/lub 
środkami odkażającymi, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą 
przyborów toaletowych, zestawów kosmetyków, płynów 
do kąpieli w pianie, żeli pod prysznic, preparatów kosmetycz-
nych do kąpieli i prysznicowych, pomadek do ust, balsamów 
do ust, preparatów nawilżających, chłodzących masek na oczy, 
maseczek do twarzy, preparatów do depilacji, dezodorantów, 
dezodorantów antyperspiracyjnych, sztucznych paznokci, kle-
jów do sztucznych paznokci, preparatów do pielęgnacji pa-
znokci, produktów do regeneracji paznokci, lakierów do paznok-
ci, zmywaczy do paznokci, naklejanych ozdób do paznokci, 
szablonów do paznokci, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą 
szamponów, odżywek do włosów, olejków do odżywiania 
włosów, żeli do włosów, wosków do włosów, lakierów do wło-
sów, preparatów do koloryzacji włosów, preparatów do rozja-
śniania włosów, usługi handlu detalicznego, usług, sprzedaży 
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą rzęs sztucz-
nych, waty do celów kosmetycznych, płatków kosmetycznych, 
wacików, chusteczek do twarzy, preparatów do demakijażu, 
produktów do pielęgnacji jamy ustnej, płynów do płukania 
ust i odświeżaczy oddechu, środków wybielających do zę-
bów, środków do polerowania zębów, preparatów wybielają-
cych do zębów, środków kosmetycznych do usuwania przebar-
wień, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej 
on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej związane z reklamą i sprzedażą świec, knotów, świec (per-
fumowanych), świec do aromaterapii, oświetlenia bożonaro-
dzeniowego [świec], świec w puszkach, świec w szklanych 
słoikach, świeczek do podgrzewaczy, świec pływających, 
świeczników, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą preparatów farma-
ceutycznych, preparatów higienicznych do celów medycz-
nych, dietetycznych substancji żywieniowych do celów me-
dycznych, preparatów do sterylizacji butelek do karmienia 
dzieci, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla nie-
mowląt i dzieci, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą plastrów, materia-
łów opatrunkowych, pieluszek dla niemowląt, pielucho-maj-
tek dla dzieci, talku, leków wydawanych bez recepty, pieluch, 
majtek i wkładek stosowanych w nietrzymaniu moczu, tam-
ponów, preparatów do niszczenia robactwa, fungicydów, pre-
paratów chwastobójczych, intymnych preparatów nawilżają-
cych, zestawów testów owulacyjnych, usługi handlu detalicznego, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprze-
dażą folii metalowych do gotowania, folii metalowych do za-
wijania i pakowania, pojemników z folii aluminiowej, wyrobów 
skórzanych, skóry i imitacji skóry oraz wyrobów z tych materia-
łów, usługi handlu detalicznego, usług sprzedaży detalicznej 
on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej związane z reklamą i sprzedażą drobnych wyrobów meta-
lowych, metali nieszlachetnych i ich stopów, zapięć z metali 
nieszlachetnych, łączników rozporowych z metalu, metalo-
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wych kołków do ścian, kotew, śrub, nakrętek, gwoździ i nitów, 
rur i rurek metalowych, półek, stojaków, kredensów, zamków 
i kłódek, skrzynek narzędziowych, rączek/uchwytów narzędzi, 
klamer do elektronarzędzi, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą ka-
bli nieelektrycznych i drutów z metali nieszlachetnych, narzę-
dzi i przyrządów (ręcznie sterowanych), noży, nożyczek, 
skrobaczek do czyszczenia dna łodzi, szczotek drucianych, 
młotków, śrubokrętów, wymiennych ostrza wkrętaka i nasa-
dek do wkrętów, szczypców płaskich, cęgów do cięcia drutu, 
szczypców, kleszczy, kluczy imbusowych [sześciokątnych], klu-
czy [narzędzi], kluczy maszynowych nastawnych, łyżek 
do opon, obcinaków do kabli, urządzeń do zdejmowania izo-
lacji z przewodów i przecinaczy, narzędzi skrawających, przy-
rządów do ostrzenia noży, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą pił, 
pilników, obcinaków do rur, skrobaków, maszyn do zszywania, 
szpadli, kielni, wierteł, szlifierek, strugarek, śrubokrętów, nożyc, 
obcinaczy. imadeł, narzędzi do zdzierania powłok, wałków 
do brzegów tapet, nożyków do zdzierania powłok, narzędzi 
do zdejmowania powłok, szpachli do kitowania i kielni, narzę-
dzi do czyszczenia pędzli, noży do majsterkowania, noży uni-
wersalnych, noży do tapet, brzeszczotów, uchwytów dalekie-
go zasięgu, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą wierteł do na-
rzędzi ręcznych i obsługiwanych ręcznie, piłek do metali, pisto-
letów do uszczelniania, narzędzi ogrodniczych, zestawów 
do manicure, zestawów do pedicure, pilników do paznokci, 
obcinaczy do paznokci, pincet, nożyczek, zalotek do rzęs, 
brzytew, golarek, maszynek do strzyżenia włosów do użytku 
osobistego, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży de-
talicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą instruktażowych, 
dydaktycznych i pomiarowych urządzeń i przyrządów, kalku-
latorów, maszyn rozrywkowych, aparatury i narzędzi nauko-
wych, urządzeń i przyrządów, wszystkich do nagrywania, 
transmisji, przechowywania i reprodukcji danych audio, wizu-
alnych i audiowizualnych, aparatów, aparatów cyfrowych, ka-
mer, kamer cyfrowych, wyrobów optycznych, usługi handlu 
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z rekla-
mą i sprzedażą okularów, okularów przeciwsłonecznych, so-
czewek [szkieł], przewodów elektrycznych i elektronicznych, 
okablowania do komputerów, kabli sieciowych, kabli USB, eu-
rozłączy, kabli HDMI pokrowców na kable, baterii, baterii su-
chych, baterii do ponownego ładowania, baterii litowych, ba-
terii alkalicznych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą odzieży ochron-
nej, rękawic do ochrony przed wypadkami, nakolanników dla 
robotników, masek ochronnych, taśm mierniczych, ładowarek 
do e- papierosów, ładowarek do telefonów komórkowych, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-
-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą płyt kompaktowych, nagra-
nych dysków kompaktowych, płyt DVD, nagranych płyt DVD, 
butelek dla niemowląt, ustników do buteleczek do karmienia, 
smoczków, gryzaków, kubków do karmienia, szczotek do wło-
sów dla dzieci, prezerwatyw, akcesoriów wspomagających 
współżycie seksualne, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą me-
tali szlachetnych i ich stopów, biżuterii, naszyjników, kolczy-
ków, bransoletek, bransoletek na kostkę, pierścionków, biżuterii 

do kolczykowania ciała, imitacji biżuterii, kamieni szlachetnych, 
przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, zega-
rów, zegarków, szkatułek na biżuterię, zwijanych etui na biżu-
terię, stojaków na biżuterię, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą ga-
zet, kartonów, kredy, książek, druków, kartek z życzeniami, pa-
pieru do pakowania prezentów, kokardek upominkowych, 
etykietek na prezenty, bonów upominkowych, papieru do pa-
kowania prezentów, toreb i pudełek na prezenty z tworzywa 
sztucznego lub papieru, ozdób papierowych, usługi handlu 
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z rekla-
mą i sprzedażą pamiętników, dzienników, albumów fotogra-
ficznych, notesów, kalendarzy, książek adresowych, książeczek 
urodzinowych, druków, naklejek, bloczków notatnikowych, 
pamiętników, albumów, kart pocztowych, organizatorów oso-
bistych, kartek do notatek i notatników, papeterii i kopert, usłu-
gi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej zwią-
zane z reklamą i sprzedażą segregatorów, zastawy stołowej 
papierowej na przyjęcia, publikacji drukowanych, fotografii, 
obrazów i plakatów, materiałów instruktażowych i dydaktycz-
nych, wykresów, tablic szkolnych, desek kreślarskich i sztalug, 
kalkomanii, planów, map i globusów, klejów, pędzli malarskich, 
serwetek papierowych dla niemowląt i dzieci, gumek do wy-
cierania, liter alfabetu i symboli numerycznych, usługi handlu 
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z rekla-
mą i sprzedażą ozdób papierowych na przyjęcia, ozdób 
do ciast, papierowych osłonek i foremek na babeczki, papiero-
wych lub kartonowych pudełek na ciasta, toreb z papieru lub 
tworzyw sztucznych na przyjęcia, jednorazowej zastawy 
na przyjęcia, jednorazowej zastawy stołowej, papierowych lub 
z tworzyw sztucznych nakryć [obrusów] stołowych, girland 
papierowych, banerów, rolek i odznak, artykułów papierni-
czych na przyjęcia, bloczków na zaproszenia na przyjęcia, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-
-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą przyborów i materiałów pi-
śmiennych, artykułów papierniczych, piór i długopisów, ołów-
ków, gumek do wycierania, matryc, kalkomanii, szablonów, 
pędzli malarskich wałków malarskich, materiałów z tworzyw 
sztucznych do pakowania, papieru pergaminowego, torebek 
do pieczenia z papieru, filtrów do kawy z papieru, serwetek 
papierowych, papierowych serwet na stół, papierowych ser-
wetek o wzorze koronkowym, materiałów z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, papieru higienicznego, chusteczek higie-
nicznych do nosa, chusteczek do twarzy, usługi handlu 
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z rekla-
mą i sprzedażą wkładek do śmietników, z tworzyw sztucznych 
i/lub papieru, zapachowych worków na śmieci, toreb na śmie-
ci z papieru i/lub plastiku, ręczników papierowych, papieru 
kuchennego w rolkach, folii spożywczej, plastikowych torebek 
do przechowywania żywności do użytku domowego, folii 
do pakowania prezentów, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą etui 
i futerałów na telefony komórkowe, smartfonów, tabletów, 
urządzeń do nawigacji satelitarnej, kufrów i toreb podróżnych, 
nosidełek dla zwierząt, kołnierzy, uprzęży i smyczy dla psów 
i kotów, akcesoriów dla zwierząt domowych, pomocy do pie-
lęgnacji zwierząt, toreb, portmonetek, portfeli, futerałów, ko-
smetyczek, kosmetyczek na przybory toaletowe, toreb na pra-
nie, worków siatkowych do prania ubrań, etui na karty, bagażu, 
aktówek, breloczków do kluczy, parasoli, usługi handlu deta-
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licznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą 
i sprzedażą mebli, mat, luster, luster powiększających, lusterek 
kieszonkowych, ramek na zdjęcia i ram do obrazów, ozdób, fi-
gurek, doniczek do kwiatów, donic na rośliny, koszyków, szyl-
dów, tablic ogłoszeń, tablic memo, usługi handlu detaliczne-
go, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprze-
dażą przyborów i pojemników kuchennych lub do gospodar-
stwa domowego, maselniczek form i foremek [przyborów 
kuchennych], form do ciast i ciastek, formy do krojenia ciast 
i ciastek, szczypców do makaronu spaghetti, pras do czosnku 
[sprzętu kuchennego], trzepaczek do ubijania piany, łopatek, 
pałeczek chińskich, foremek do lodu, podstawek pod szklanki, 
pałeczek do koktajli, ręcznych młynków do kawy, dzbanków 
do parzenia kawy nieelektrycznych, usługi handlu detaliczne-
go, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprze-
dażą form do pieczenia, brytfann, desek do krojenia, tac 
z uchwytami, na składanych nóżkach, pojemników z przegro-
dami do przechowywania sztućców, tac do użytku domowe-
go, słoików do zastosowań domowych, balonów szklanych 
[pojemników], garnków kuchennych, szpilek kuchennych me-
talowych, korkociągów, tarek, bidonów, termosów, patelni 
do gotowania, patelni do smażenia, usługi handlu detaliczne-
go, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprze-
dażą lejków, kółek na serwetki, pieprzniczek, młynków do pie-
przu, solniczek, wałków do ciasta, zatyczek, sitek, sztućców, 
zastawy stołowej, obieraczy do warzyw, rozdrabniaczy do wa-
rzyw, szatkownic do warzyw, urządzeń do krojenia jajek, noży 
kuchennych, szczypców, kleszczy, nożyczek domowych, przy-
rządów do krojenia makaronu, narzędzi do cięcia pizzy, usługi 
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane 
z reklamą i sprzedażą chochli, grzebieni i gąbek, szczotek, 
sprzętu i artykułów do sprzątania i czyszczenia, szczotek 
do szorowania, szmatek do czyszczenia, gąbek, szczotek 
do misek klozetowych, dozowników papieru toaletowego, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-
-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą mioteł, szufelek do zamiatania, 
kubłów, mopów, tkanin, ściereczek do kurzu, gąbek czyszczą-
cych, zmywaków do szorowania, waty stalowej, gąbek czysz-
czących z waty stalowej nasączanych mydłem, gąbek do szo-
rowania, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą desek do praso-
wania, pokrowców na deski do prasowania, suszarek do bieli-
zny, rękawic gumowych do użytku domowego, przepychaczek 
do czyszczenia odpływu, surowca lub półproduktu szklanego 
(oprócz szkła dla budownictwa), porcelany, naczyń ceramicz-
nych i wyrobów szklanych, naczyń ceramicznych, naczyń 
szklanych do napojów, dzbanków, usługi handlu detalicznego, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzeda-
żą butelek na wodę, bidonów sportowych, słomek do picia 
napojów, misek, filiżanek, kieliszków do jajek, zastawy stoło-
wej, kubków, talerzy, czajniczków do herbaty, dozowników 
do folii samoprzylegającej, garnków i sprzętu kuchennego, 
ozdób, koszy na śmieci, szczoteczek do zębów (elektrycznych 
i nieelektrycznych) oraz uchwytów na nie, wykałaczek, nici 
dentystycznych, taśm dentystycznych wykałaczek denty-
stycznych i uchwytów na nie, usługi handlu detalicznego, 
usługi sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzeda-
żą koryt i misek do karmienia, karmników dla ptaków, koryt 

i misek do picia, grzebieni dla zwierząt, szczotek dla zwierząt, 
klatek dla zwierząt, klatek dla ptaków, akwariów kulowych 
i zbiorników dla ryb, sprzętu gospodarstwa domowego i po-
jemników, kuwet dla zwierząt domowych, łopatek do usuwa-
nia nieczystości, grzebieni do wyczesywania pcheł, zabawek 
dla zwierząt domowych, przędzy i nici, przędzy i nici dziewiar-
skich, nici i przędzy do szycia, mebli, tekstyliów i wyrobów tek-
stylnych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży deta-
licznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą bielizny pościelo-
wej i koców, pokryć stołowych, ręczników, pokryć podłogo-
wych, dywanów, chodników i mat, maty, tapet i obić ścien-
nych, ściereczek do naczyń, prześcieradeł, poszewek na kołdry, 
poszewek na poduszki [poszew na poduszki], poduszek, wez-
głowia, zasłon, rolet, koców dla niemowląt, koców z polara, 
prześcieradeł do łóżeczek dziecięcych, koców do łóżeczek 
dziecięcych, ochraniaczy do łóżeczek dziecięcych, ręczników 
z kapturem, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży de-
talicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, skarpetek, rękawiczek z jednym palcem, rękawi-
czek dla niemowląt (rękawiczek z jednym palcem), śpiochów 
dla niemowląt, bielizny osobistej, pajacyków dla dzieci [odzie-
ży], śliniaków, artykułów pasmanteryjnych z wyjątkiem nici, 
szpilek, igieł, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży de-
talicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą sztucznych kwia-
tów, akcesoriów do włosów, zabawek, gier, przedmiotów 
do zabawy, zabawek do wanny, edukacyjnych zabawek dla 
niemowląt i dzieci, wiszących zabawek ruchomych do łóże-
czek dziecięcych, konfetti, strzelających zabawek z niespo-
dzianką, kości do gry, gwizdków do zabawy, lalek, misiów plu-
szowych, tub strzelających na imprezy, świecących pałeczek, 
piniat, czapeczek na przyjęcia, masek na przyjęcia, dekoracji 
bożonarodzeniowych i okolicznościowych, ozdób choinko-
wych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicz-
nej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej związane z reklamą i sprzedażą artykułów sportowych, 
przyrządów i sprzętu sportowego, sprzętu do ćwiczeń fizycz-
nych, zabawek dla zwierząt domowych, mięsa i wędlin, ryb, 
drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, galaretek, dżemów, 
owoców gotowanych, jaj, mleka i produktów nabiałowych, 
olejów jadalnych i tłuszczów, owoców morza, owoców i wa-
rzyw, orzechów jadalnych i nasion, masła i margaryny, jogurtu, 
śmietany [produktów mleczarskich], preparatów sporządzo-
nych z wszystkich wyżej wymienionych towarów, usługi han-
dlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz 
usług w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane 
z reklamą i sprzedażą zup, mlecznych produktów, musów, 
schłodzonych deserów, dżemów i galaretek, sałatek, napojów 
z produktów mlecznych, słodkich past [do smarowania pie-
czywa], pikantnych past [do smarowania pieczywa], nadzień, 
przekąsek, potraw gotowych, półproduktów żywnościowych, 
składników do przygotowywania posiłków, protein spożyw-
czych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej związane z reklamą i sprzedażą dipów, kawy, herbaty, 
kakao i substytutów kawy, ryżu, tapioki i sago, mąki i produk-
tów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-
-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą lodów spożywczych, cukru, 
miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, 
octu, sosów, ziół, przypraw, lodu, wyrobów cukierniczych, cze-
kolady, czekoladek, wyrobów z czekolady, batonów czekola-
dowych, lodów spożywczych, wyrobów cukierniczych z cze-
kolady, cukierków czekoladowych, słodyczy czekoladowych, 
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nasion, cebulek roślin, naturalnych roślin i kwiatów, usługi han-
dlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane 
z reklamą i sprzedażą artykułów spożywczych dla zwierząt, 
suchej karmy dla zwierząt, karmy dla psów w puszkach, karmy 
dla szczeniąt, kompletnej suchej karmy odżywczej dla psów, 
gryzaków ze skór surowych, przysmaków dla zwierząt na ba-
zie mięsa i czekolady, ciastek dla zwierząt, odżywczej karmy 
dla starszych zwierząt, karmy dla kotów w puszkach, karmy dla 
kotków, kompletnej suchej karmy odżywczej dla kotów, usługi 
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on line oraz 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane 
z reklamą i sprzedażą ściółki dla zwierząt, podściółki dla ma-
łych zwierząt, smakołyków dla małych zwierząt, nasion dla 
ptaków, kul tłuszczowych dla ptaków, karmy dla ryb, roślin 
wodnych do ozdoby akwariów, karmy dla królików, dodatków, 
nie do celów medycznych, do karm dla zwierząt, siana, słomy, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej  
on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej związane z reklamą i sprzedażą piwa, wód mineralnych 
i gazowanych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, cy-
dru, gruszecznika [wina], piwa jasnego typu ale, piwa pełnego 
jasnego, napojów owocowych i soków owocowych, soków 
z warzyw, napojów niealkoholowych, napojów typu kola, le-
moniady, napojów gazowanych, napoju imbirowego, napo-
jów energetyzujących, syropów i innych preparatów do pro-
dukcji napojów, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą tytoniu i wyro-
bów tytoniowych, przyborów dla palaczy, zapałek, zapalni-
czek do papierosów, bibułek papierosowych, papierosów 
elektronicznych, ciekłych roztworów do użytku w e-papiero-
sach, atomizerów, customizerów i clearomizerów do papiero-
sów elektronicznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczą-
ce wyżej wymienionych usług.

(210) 482656 (220) 2018 02 21
(731) KĘDRA BARTOSZ STANISŁAW ABEC, Gdańsk
(540) PASJA
(510), (511) 44 higiena i pielęgnacja urody zwierząt, pielę-
gnacja urody zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt, 
usługi kosmetyczne dla psów, usługi kosmetyczne dla zwie-
rząt, usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów pięk-
ności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji 
psów.

(210) 482667 (220) 2018 02 22
(731) NORGPOL CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) CGLASS

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż: okuć, rotul, profili montażowych, 
zawiasy do kabin prysznicowych, łączniki do kabin, stabili-
zatory, gałki, pochwyty, systemy przesuwne, zamki i zawia-
sy, profile i listwy montażowe, elementy do daszków, profile 
balustradowe.

(210) 482669 (220) 2018 02 22
(731) ELPROMA ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki

(540) safetime

(531) 14.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiaro-
we, oprogramowanie komputerowe, 42 usługi naukowe 
i technologiczne.

(210) 482671 (220) 2018 02 22
(731) RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) alemaluch.pl
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 482673 (220) 2018 02 22
(731) RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) alemaluch
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 482685 (220) 2018 02 22
(731) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) LIFT PEEL
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, 
mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko ko-
smetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, preparaty 
przeciwsłoneczne jako kosmetyki do opalania, kremy wybie-
lające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, toniki kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy 
kosmetyków.

(210) 482687 (220) 2018 02 22
(731) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) FILLER MAX
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, 
mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko ko-
smetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, preparaty 
przeciwsłoneczne jako kosmetyki do opalania, kremy wybie-
lające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, toniki kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy 
kosmetyków.

(210) 482688 (220) 2018 02 22
(731) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) B-LIKE
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, 
mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko ko-
smetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, preparaty 
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przeciwsłoneczne jako kosmetyki do opalania, kremy wybie-
lające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, toniki kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy 
kosmetyków.

(210) 482689 (220) 2018 02 22
(731) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) peel mission
(510), (511) 3 preparaty do demakijaż, maseczki kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, 
mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko ko-
smetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, preparaty 
przeciwsłoneczne jako kosmetyki do opalania, kremy wybie-
lające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, toniki kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy 
kosmetyków.

(210) 482690 (220) 2018 02 22
(731) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) REGENER MAX
(510), (511) 3 preparaty do demakijaż, maseczki kosmetycz-
ne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, mleko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko kosmetycz-
ne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, chustecz-
ki nasączone płyny kosmetyczne, preparaty przeciwsłonecz-
ne jako kosmetyki do opalania, kremy wybielające do skóry, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosme-
tyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy kosmetyków.

(210) 482691 (220) 2018 02 22
(731) AF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) TID technology & innovation days

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki danych, publikacje 
elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, za-
pisane pliki danych, pliki graficzne do pobierania, mobilne 
aplikacje, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej 
[do pobrania], edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, książki w forma-
cie cyfrowym do pobierania z Internetu, oprogramowanie 
do pobrania, filmy do pobrania, nagrania wideo do pobra-
nia, gazety elektroniczne do pobrania, grafiki komputerowe 
do pobrania, fotografie cyfrowe do pobrania, elektroniczne 
sprawozdania do pobrania, biuletyny elektroniczne do po-
brania, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, 
nagrania multimedialne, pobieralne szablony do pro-
jektowania prezentacji audiowizualnych, oprogramowa-
nie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, 
16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopi-
sma, gazety, miesięczniki, magazyny, wykłady drukowane, 
drukowane zaproszenia, reklamy drukowane, broszury dru-
kowane, ulotki drukowane, samoprzylepne etykiety druko-

wane, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ulotki 
informacyjne, drukowane foldery informacyjne, drukowane 
komunikaty prasowe, drukowane programy zajęć, drukowa-
ne materiały dydaktyczne, drukowane notatki z seminariów, 
drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane 
bilety wstępu na imprezy, afisze, plakaty, materiały piśmien-
ne, fotografie, torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
papierowe etykietki identyfikacyjne, albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, bloczki i kartki do notowania, kalendarze, 
terminarze, 35 udostępnianie przestrzeni reklamowej w me-
diach elektronicznych, opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, reklama promocyjna 
projektów badawczych, wsparcie w dziedzinie promocji biz-
nesu, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodar-
czej, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, gromadzenie danych, przetwarzanie 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, zestawianie danych w komputerowych bazach 
danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych 
z działalnością gospodarczą, publikacja treści reklamowych, 
organizowanie targów i wystaw, pokazy do celów promocyj-
nych/reklamowych, kampanie marketingowe, zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, obróbka tekstów, tworzenie tekstów rekla-
mowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
tworzenie reportaży reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja 
wizualnych materiałów reklamowych, kompilacja, produkcja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, optymaliza-
cja stron internetowych, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, 41 organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, przy-
gotowywanie tekstów do publikacji, usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie tekstów 
w postaci płyt CD-Rom, publikowanie materiałów drukowa-
nych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, 
usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycz-
nych, innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizacja warsztatów i seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizacja szkoleń, wynajmo-
wanie nagranych szkoleń, wypożyczanie materiałów szko-
leniowych, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
pokazy do celów szkoleniowych, zapewnianie szkoleń, 
kształcenia i nauczania, produkcja prezentacji audiowizual-
nych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotogra-
ficzne, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, publiko-
wanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na pro-
fesjonalnych wykładach, organizowanie wykładów, orga-
nizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw 
w celach szkoleniowych, usługi wydawnicze i reporterskie.

(210) 482698 (220) 2018 02 22
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) profi PROFESJONALNA TECHNIKA ROLNICZA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, 
czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma 
z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce 
ogólnej, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane 
komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały druko-
wane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne, 
periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne 
drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama w cza-
sopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji 
do czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-
zynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, przygotowywanie reklamy 
prasowej, usługi reklamy prasowej przygotowywanie reklam 
prasowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi prenumeraty 
gazet, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata ga-
zet [dla osób trzecich], organizowanie przestrzeni reklamo-
wej w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet [dla 
osób trzecich], usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
41 publikowanie książek, czasopism, publikowanie czaso-
pism elektronicznych, wydawanie czasopism, publikacja 
czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie czaso-
pism internetowych, multimedialne wydania czasopism, 
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie cza-
sopism w postaci elektronicznej w Internecie, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja ksią-
żek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
publikowanie książek i czasopism elektronicznych w syste-
mie on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce 
ogólnej nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elek-
tronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie 
gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elek-
tronicznych online, publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi wy-
dawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych 
niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawni-
cze i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem 
środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakre-
sie tekstów elektronicznych.

(210) 482699 (220) 2018 02 22
(731) VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała
(540) VIDOK.COM OKNA I DRZWI

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, 19 drzwi nie-
metalowe, okna niemetalowe, 37 usługi budowlano - remontowe.

(210) 482701 (220) 2018 02 22
(731) SIDORUK KAROL EKOHERBA, Hajnówka
(540) EkoHerba ODKRYJ SWOJĄ NATURĘ

(531) 05.05.21, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 29 owoce aromatyzowane, pokrojone owoce, 
krojone owoce, mrożone owoce, kandyzowane owoce, owoce 
glazurowane, suszone owoce, suszona żurawina, rodzynki, na-
sączone rodzynki, suszone grzyby jadalne, olej kokosowy, olej 
sojowy, olej kukurydziany, olej sezamowy, oleje jadalne, oleje 
spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne, śliwki suszone, migdały spre-
parowane, migdały przetworzone, maliny suszone, skórki po-
marańczy, suszona dzika róża, suszona czarna porzeczka, suszo-
na aronia, suszona jarzębina, suszony chmiel, 30 zioła suszone, 
zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych, suszone zioła 
do celów kulinarnych, przyprawy, przyprawy suche, przyprawy 
jadalne, przyprawy spożywcze, przyprawy korzenne, przyprawy 
do pieczenia, przyprawy w proszku, przyprawy do żywności, 
dodatki smakowe i przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smako-
we, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 
czosnek mielony, czosnek w proszku, czosnek przetworzony 
do stosowania jako przyprawa, cynamon, herbata, herbata ja-
śminowa, herbata czarna, herbata do zaparzania, suszona mięta 
do zaparzania, rumianek, zioła do zaparzania, koper, majeranek, 
kminek, oregano, kurkuma, goździki, bazylia, rozmaryn, trawa 
cytrynowa, liść laurowy, kolendra, pieprz, pieprz ziarnisty, pieprz 
mielony, pieprz cayenne, lubczyk, estragon, ziele angielskie, liść 
laurowy, szafran, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów 
rolnych, ogrodniczych i leśnych, surowców zielarskich, ziół, przy-
praw, suszonych owoców, sprzedaż internetowa, prowadzenie 
sklepu internetowego, sprzedaż hurtowa i detaliczna miodu 
i oleju.

(210) 482702 (220) 2018 02 22
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU
(540) biovital
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(531) 02.09.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety i produkty dietetyczne, pro-
dukty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne.

(210) 482703 (220) 2018 02 22
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) lotostrada

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, pokazy towarów, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych takich jak: przybory do pi-
sania, długopisy, pióra, koszulki, T-shirty, apaszki, krawaty, 
ubrania robocze, ulotki reklamowe, kubki, szklanki, wyroby 
ze szkła, porcelany, fajansu, skóry, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowych, prezentacje multimedialne, 
prowadzenie kampanii reklamowych, reklamowo-promo-
cyjnych, także bonów promocyjnych, prowadzenie pro-
gramów promocji sprzedaży dla detalicznych kanałów 
dystrybucji takich jak: stacje paliw, punkty wymiany ole-
jów i warsztaty samochodowe oraz sklepy motoryzacyj-
ne, badanie opinii publicznej, analiza kosztów, doradztwo 
handlowe, badania i doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, badanie rynku, reklama, promocja i sprzedaż 
wyrobów powstałych w wyniku przerobu ropy naftowej, 
38 usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telefonicz-
nej, telegraficznej, telefonii komórkowej i poprzez intranet 
oraz internet, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, sieci światłowodów, przesyłanie informa-
cji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, pocz-
ta elektroniczna, usługi w zakresie zapewnienia dostępu 
do łączy intranetowych i internetowych, przekaz satelitar-
ny, łączność, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, ogłoszenia elektroniczne, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pomocą łącza intranetowego, internetowe-
go, przekazywanie informacji lokalnej dotyczącej obszaru, 
na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualny-
mi wymaganiami, udostępnianie danych za pomocą sieci 
komputerowej, 42 tworzenie i utrzymywanie stron intrane-
towych i internetowych dla osób trzecich, administrowanie 
stronami komputerowymi, doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego i programowania, programowanie, wypo-
życzanie, aktualizacja oprogramowania komputerowego 
i baz danych oraz komputerów.

(210) 482708 (220) 2018 02 23
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mBank

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optycz-
ne, kompaktowe, dyskietki, hologramy, aparatura do prze-
twarzania informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci 
komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, banko-
maty, karty magnetyczne: karty magnetyczne identyfikacyj-
ne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe 
i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi, 
zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsłu-
gi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 
35 usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii tele-
informatycznych i portali społecznościowych, w zakresie do-
radztwa w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodar-
czej, udzielanie informacji i porad gospodarczych, prognozy 
ekonomiczne, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca zakładania banków i spółek prawa handlowego, 
prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych 
oraz uczestników funduszy inwestycyjnych, 36 usługi ban-
kowe i finansowe, usługi bankowe i finansowe przy użyciu 
technik i technologii teleinformatycznych oraz mobilnych 
technik i technologii teleinformatycznych, działalność finan-
sowa i monetarna, usługi, w tym także przy wykorzystaniu 
technologii teleinformatycznych i portali społecznościo-
wych, w zakresie konsultacji, doradztwa i informacji w spra-
wach finansowych, pomoc w gospodarowaniu finansami 
odbiorców usług bankowych, analizy finansowe, emisja oraz 
obsługa kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków 
podróżnych, emisja i obrót papierami wartościowymi, wyce-
na finansowa i pośrednictwo giełdowe, usługi inwestycyjne, 
usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, prowadzenie 
rachunków bankowych, obsługa oraz przyjmowanie lokat 
terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwieranie 
akredytyw, udzielanie kredytów oraz pożyczek, transakcje 
finansowe i elektroniczny transfer kapitału, usługi makler-
skie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze 
i depozytowe, wymiana walut, operacje wekslowe i czeko-
we, udostępnianie skrytek sejfowych, nabywanie i zbywanie 
wierzytelności pieniężnych oraz nieruchomości, rozlicze-
nia pieniężne, udzielanie kredytów i pożyczek, udzielanie 
i potwierdzanie poręczeń, obrót wartościami dewizowymi 
i papierami wartościowymi, obsługa finansowa obrotów 
za granicą, prowadzenie kont depozytowych papierów 
wartościowych, przechowywanie przedmiotów i papierów 
wartościowych, doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, 
zbieranie zamówień na usługi w zakresie funduszy emery-
talnych i zawierania umów członkowskich, pełnienie funkcji 
depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 
administrowanie funduszami na zlecenie organów pań-
stwowych i innych osób, przyjmowanie zleceń nabywania 
i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub 
na certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, 
zamiana wierzytelności na składniki majątku dłużnika, skup 
i sprzedaż wartości dewizowych, pośrednictwo w dokony-
waniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie de-
wizowym, 45 usługi prawne w zakresie zakładania banków 
i spółek prawa handlowego.

(210) 482710 (220) 2018 02 23
(731) ORTOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) ortolab
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(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 10 aparaty ortodontyczne, 35 organizowanie 
wystaw, targów handlowych lub reklamowych, 41 publika-
cje tekstów innych niż reklamowe.

(210) 482716 (220) 2018 02 23
(731) WIERTELORZ PAWEŁ HE WI TERM, Bielsko-Biała
(540) HE WI TERM

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 11 instalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyj-
ne, instalacje do ogrzewania wodnego, kotły grzewcze, ko-
tły parowe, palniki, piece (urządzenia grzewcze), urządzenia 
chłodzące, 37 budownictwo, instalowanie i naprawa pie-
ców, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych.

(210) 482719 (220) 2018 02 23
(731) PREJS-SIERGIEJEWICZ BEATA KINGA, Dłużniewo
(540) syta panna
(510), (511) 29 borówki, sosy z żurawin stosowane jako kom-
pot, bulion, preparaty do produkcji bulionów, filety rybne, 
flaki, galaretki jadalne, groszek konserwowy, grzyby konser-
wowe, przecier jabłkowy, jarzynowe zupy jako przetwory, 
jogurt, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka 
jako wędlina, kiełbasy, krwawa kiszka stosowana jako kiełba-
sa, konserwy mięsne, konserwy rybne, krokiety spożywcze, 
łosoś, mięso, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso kon-
serwowane, mięso puszkowane, mięso solone, mięso wie-
przowe, pasztet z wątróbki, pikle, przecier jabłkowy, potrawy 
rybne, filety z ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby 
puszkowane, ryby solone, sałatki warzywne, sardynki, ser, so-
lone mięso, solone ryby, szynka, śledzie, tuńczyk, warzywa 
gotowane, warzywa konserwowane, warzywa puszkowa-
ne, warzywa suszone, sałatki warzywne, wątróbka, pasztet 
z wątróbek, wędliny, wieprzowina, zupy, zwierzyna, dziczy-
zna, żelatyna spożywcza, żelatyna do żywności, żywność 
przygotowywana z ryb, 35 prowadzenie usług w zakresie: 
agencji importowo - eksportowej, agencji informacji handlo-
wej, agencji reklamowej, badania rynku, specjalistycznego 
doradztwa handlowo-gastronomicznego w zakresie organi-
zacji i zarządzania, specjalistycznego doradztwa handlowo-
-gastronomicznego w zakresie rolno-spożywczym, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, dekoracja wystaw 
sklepowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami han-
dlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, wystawy handlowe, kreowanie wizerunku 
firmy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma telewizyjna, reklamy korespondencyjne, reklamy praso-
we, reklamy radiowe, dystrybucja materiałów reklamowych 
- próbek, druków, prospektów, broszur, marketing, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowania tar-
gów lub wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, rozpowszechniania próbek, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, promocji sprzedaży 
dla osób trzecich, prowadzenie sklepów, hurtowni, sklepów 
internetowych, hurtowni internetowych, import, export, 
sprzedaż wysyłkowa towarów tak, by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
w szczególności towarów z branży spożywczej, zaopatrze-
nie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produk-

tów dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie wielobranżowym 
i hurtowni z artykułami przemysłowymi, gospodarstwa do-
mowego, branży spożywczej, 39 dostarczanie towarów, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
pakowanie towarów, pakowanie produktów, 40 wędzenie 
żywności, wytłaczanie owoców, konserwowanie napojów 
i żywności, 41 organizowanie i obsługa konferencji, organi-
zowanie i obsługa kongresów, usługi z zakresu kształcenia 
praktycznego stosowane jako pokazy, usługi doradztwa 
zawodowego, organizowanie balów, organizowanie konkur-
sów piękności, 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi jako 
snack - bary, kafeterie, kawiarnie, restauracje stosowane jako 
usługi wytwarzania i wydawania posiłków, restauracje samo-
obsługowe, restauracje hotelowe, stołówki, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, rezerwacje hotelowe, przygotowywanie 
dań gastronomicznych dotyczących żywności i napojów 
na zamówienie oraz ich dostawa, wypożyczanie urządzeń 
do gotowania, przygotowywanie dań dietetycznych, spe-
cjalnych dotyczących żywności i napojów na zamówienie 
oraz ich dostawa, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 482735 (220) 2018 02 23
(731) WYSZYŃSKI DARIUSZ MAZURSKIE CENTRUM 

SZKOLEŃ, Ostróda
(540) MCS MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 41 organizacja i prowadzenie warsztatów (szko-
lenia), organizacja i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów (szkolenia), 
44 usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja.

(210) 482772 (220) 2018 02 26
(731) SQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) SQM
(510), (511) 9 ekrany wideo, interaktywne terminale z ekra-
nami dotykowymi, filmy rysunkowe animowane, neony re-
klamowe, ekrany projekcyjne, 35 doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w public relations, rekla-
ma, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów re-
klamowych, projektowanie materiałów reklamowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi marketingowe, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy 
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towarów, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowe-
go, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, 38 usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 40 usługi w zakresie 
fotokompozycji, 41 produkcja filmów innych niż reklamowe, 
usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do ce-
lów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], 
wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie sprzętu au-
dio, wypożyczanie taśm wideo, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie komponowania 
muzyki, redagowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem 
urządzeń kinematograficznych, usługi pokazów filmowych, 
42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficz-
ne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi 
studia nagrań, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań.

(210) 482773 (220) 2018 02 26
(731) WEŁMIŃSKI MATEUSZ TOBETON, Kraków
(540) toBETON

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, 
cement, domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], ele-
menty budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewni-
cze niemetalowe, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące 
do produkcji kamieni, kamień, kamień budowlany, konstruk-
cyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, listwy nie-
metalowe, materiały budowlane niemetalowe, mozaiki dla 
budownictwa, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, 
niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe słupy, obudowy 
kominków, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budow-
nictwa, palisady niemetalowe, parapety okienne (nieme-
talowe ), platformy prefabrykowane, niemetalowe, płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, 
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cemen-
towe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemeta-
lowych, płyty pamiątkowe, niemetalowe, podłogowe płytki 
niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, pomniki nieme-
talowe, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki 
(materiały budowlane), profile niemetalowe dla budownic-
twa, profile niemetalowe do gzymsów, stopnie do schodów 
niemetalowe, schody niemetalowe, słupy cementowe, sza-
lunki niemetalowe do betonu, sztuczny kamień, tablice na-
grobkowe niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, 
niemetalowe, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe 
dla budownictwa.

(210) 482774 (220) 2018 02 26
(731) FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, 36 zarządzanie finansami, doradztwo 
w sprawach finansowych, wycena finansowa.

(210) 482777 (220) 2018 02 26
(731) FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) FOK
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, 36 zarządzanie finansami, doradztwo 
w sprawach finansowych, wycena finansowa.

(210) 482782 (220) 2018 02 26
(731) FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) Polisa +

(531) 27.05.01, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, 36 zarządzanie finansami, doradztwo 
w sprawach finansowych, wycena finansowa.

(210) 482783 (220) 2018 02 26
(731) KENIG MACIEJ, Starachowice
(540) Krówka i Połówka BISTRO

(531) 03.04.02, 03.04.13, 19.07.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 43 bary, koktajlbary, kawiarnia, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygo-
towywanie posiłków i napojów, puby, restauracje oferujące 
dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie napojów alkoholowych, usługi barów i restauracji, usługi 
barów typu fast-food na wynos, usługi doradcze dotyczące 
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żywności, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usłu-
gi kateringowe, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos.

(210) 482793 (220) 2018 02 26
(731) SUNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) glovii

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.

(210) 482804 (220) 2018 02 25
(731) WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY,  

Siemianowice Śląskie
(540) SILESIA PÓŁMARATON

(531) 02.07.13, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotore-
portaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 
o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów sporto-
wych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobi-
stego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie.

(210) 482805 (220) 2018 02 26
(731) STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Banino

(540) Stegna Forest
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, usługi hotelowe, biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], pensjonaty, usługi rezerwacji pokojów, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami].

(210) 482806 (220) 2018 02 26
(731) WOLSKA ALEKSANDRA AWARTS, Warszawa
(540) AWARTS
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, konferencyjne, hote-
lowe, ogrodowe, metalowe, szkolne, mównice, pulpity [me-
ble], pulpity do pracy stojącej, stoły, stoliki, stoły metalowe, 
blaty stołowe, szafy, szafki, kartoteki [meble], komody, kre-
densy, kozły [stojaki meblowe], krzesła, taborety, ławy [me-
ble], stoiska wystawowe, stojaki, półki, pojemniki niemeta-
lowe [składowanie, transport], skrzynie niemetalowe, wózki 
meblowe, palety transportowe niemetalowe, tablice ogło-
szeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, drzwi do me-
bli, osprzęt niemetalowy do mebli, panele drewniane do me-
bli, wyroby stolarskie, niemetalowe: tabliczki identyfikacyjne, 
stelaże wystawowe, meblowe, stojaki wystawowe, meblowe, 
ubraniowe, numery domów, maszty flagowe, 42 wzornictwo 
przemysłowe, projektowanie mebli biurowych, konferencyj-
nych, hotelowych, ogrodowych, metalowych, szkolnych, 
projektowanie systemów oznakowania wewnętrznego i ze-
wnętrznego obiektów budowlanych, projektowanie infor-
macyjnych, identyfikacyjnych, sygnalizacyjnych elementów 
oznakowania obiektów budowlanych, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie deko-
racji wnętrz, testowanie materiałów, usługi architektoniczne, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi graficzne, 
usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, doradztwo 
i informacja w zakresie wymienionych usług.

(210) 482808 (220) 2018 02 26
(731) MATULA ADRIAN KANCELARIA PRAWNA  

PRAWNIK ZAGRANICZNY, Wrocław
(540) mPrawnik
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi ad-
wokatów, usługi radców prawnych, usługi wsparcia prawne-
go, usługi informacji prawnej, pośrednictwo w procedurach 
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych, porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, usługi wsparcia procesowego w sporach 
sądowych, badania prawne, kompilacja informacji praw-
nych, dostarczanie informacji prawnych, usługi asystentów 
prawnych, usługi monitorowania prawnego, organizowanie 
świadczenia usług prawnych, usługi doradcze w zakresie 
prawa, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi informa-
cyjne w odniesieniu do kwestii prawnych.

(210) 482810 (220) 2018 02 26
(731) DUDA JAKUB MACIEJ JDMEDIA JAKUB DUDA, 

Jarosław
(540) JDMEDIA.PL

(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 41 montaż wideo, prezentacja nagrań wideo, 
produkcja nagrań wideo, produkcja filmów wideo, edycja 
nagrań wideo, produkcja taśm wideo i dysków wideo, pro-
dukcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja muzycznych 
filmów wideo, produkcja wcześniej nagranych filmów wi-
deo, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo.
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(210) 482811 (220) 2018 02 26
(731) STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Banino

(540) STEGNA FOREST

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, usługi hotelowe, biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], pensjonaty, usługi rezerwacji pokojów, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami].

(210) 482812 (220) 2018 02 25
(731) MATULA ADRIAN KANCELARIA PRAWNA  

PRAWNIK ZAGRANICZNY, Wrocław
(540) MLEX
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi ad-
wokatów, usługi radców prawnych, usługi wsparcia prawne-
go, usługi informacji prawnej, pośrednictwo w procedurach 
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące zagadnień prawnych.

(210) 482819 (220) 2018 02 27
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) m

(531) 25.07.20, 25.07.21, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 
26.11.07, 27.05.21, 29.01.15

(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne obliczeniowe, optycz-
ne, kompaktowe: dyskietki, hologramy, aparatura do prze-
twarzania Informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci 
komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, banko-
maty: karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyj-
ne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe 
i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi, 
zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsłu-
gi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 
35 usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii tele-
informatycznych i portali społecznościowych, w zakresie do-
radztwa w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodar-
czej, udzielanie informacji i porad gospodarczych, prognozy 
ekonomiczne, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca zakładania banków i spółek prawa handlowego, 
prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych 
oraz uczestników funduszy inwestycyjnych, 36 usługi ban-
kowe i finansowe, usługi bankowe i finansowe przy użyciu 
technik i technologii teleinformatycznych oraz mobilnych 
technik i technologii teleinformatycznych, działalność finan-

sowa i monetarna, usługi, w tym także przy wykorzystaniu 
technologii teleinformatycznych i portali społecznościo-
wych, w zakresie konsultacji, doradztwa i informacji w spra-
wach finansowych, pomoc w gospodarowaniu finansami 
odbiorców usług bankowych, analizy finansowe, emisja oraz 
obsługa kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków 
podróżnych, emisja i obrót papierami wartościowymi, wyce-
na finansowa i pośrednictwo giełdowe, usługi inwestycyjne, 
usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, prowadzenie 
rachunków bankowych, obsługa oraz przyjmowanie lokat 
terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwieranie 
akredytyw, udzielanie kredytów oraz pożyczek, transakcje 
finansowe i elektroniczny transfer kapitału, usługi makler-
skie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze 
i depozytowe, wymiana walut, operacje wekslowe i czeko-
we, udostępnianie skrytek sejfowych, nabywanie i zbywanie 
wierzytelności pieniężnych oraz nieruchomości, rozliczenia 
pieniężne, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, obrót war-
tościami dewizowymi i papierami wartościowymi, obsługa 
finansowa obrotów za granicą, prowadzenie kont depozy-
towych papierów wartościowych, przechowywanie przed-
miotów i papierów wartościowych, doradztwo bankowe 
i ubezpieczeniowe, zbieranie zamówień na usługi w zakresie 
funduszy emerytalnych i zawierania umów członkowskich, 
pełnienie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych 
i inwestycyjnych, administrowanie funduszami na zlecenie 
organów państwowych i innych osób, przyjmowanie zle-
ceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki 
uczestnictwa lub na certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych, zamiana wierzytelności na składniki majątku 
dłużnika, skup i sprzedaż wartości dewizowych, pośrednic-
two w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń 
w obrocie dewizowym, 45 usługi prawne w zakresie zakłada-
nia banków i spółek prawa handlowego.

(210) 482826 (220) 2018 02 27
(731) OLESIAK MARCIN, Piaseczno; OLESIAK KRZYSZTOF, 

Warszawa; GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa
(540) Kołacz na okrągło

(531) 08.01.15, 08.01.16, 08.01.25, 26.01.02, 26.01.04, 26.02.07, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 30 bajgle, ciasta słodkie lub słone, ciasto w prosz-
ku, ciasto na słodkie wypieki, 43 bary, dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i na-
pojów za pośrednictwem furgonetek, kawiarnia, lodziarnie, 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie 
jedzenia i napojów, serwowanie żywności w restauracjach 
i barach, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, 
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, 
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzeda-
ży posiłków na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 482827 (220) 2018 02 27
(731) OLESIAK MARCIN, Piaseczno; OLESIAK KRZYSZTOF, 

Warszawa; GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa
(540) Bafra KEBAB

(531) 26.04.03, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 
43 bary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowanie 
posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie żywności w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, 
usługi barów kawowych, usługi barów typu fast-food na wynos, 
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowa-
nia posiłków, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 482828 (220) 2018 02 27
(731) LIMANÓWKA AGATA, Kąty Wrocławskie
(540) Doskonale Niedoskonali
(510), (511) 41 dostarczanie filmów nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja video na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja video na żądanie, fotografia, fotore-
portaże, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organi-
zowanie i prowadzenie konkursów (edukacja lub rozrywka), 
produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów 
(innych niż reklamowe), usługi trenerskie, usługi w zakresie 
oświaty (nauczanie), wyższe uczelnie (edukacja).

(210) 482833 (220) 2018 02 27
(731) WYSZYŃSKI RAFAŁ PILAWSKI, Katowice
(540) PILAWSKI
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czap-
ki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy]:sportowe nakrycia głowy 
[inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, 
bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, poszetki 
[odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, 
daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, we-
lony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], odzież 
wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież damska, 

odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszo-
wa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież 
kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], 
kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], 
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, ze-
stawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], 
dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże 
luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież 
z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, 
odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, su-
kienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skó-
rzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, 
sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne 
sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule 
sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszu-
le, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule 
z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzch-
nie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadru-
kami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawa-
mi, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawaj-
skie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spód-
nica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruk-
sowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], 
spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, 
spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, 
taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stret-
chu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodnia-
mi dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry 
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, 
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym 
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze 
wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny 
[płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zi-
mowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze 
z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki 
futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skó-
rzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, dłu-
gie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, 
kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, 
kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krótkie kurtki 
ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez ręka-
wów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurt-
ki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], 
chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki fu-
trzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, 
czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego 
futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażo-
we, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], 
cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale 
na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale 
i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty 
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka.

(210) 482839 (220) 2018 02 27
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) ADEROLIO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.
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(210) 482840 (220) 2018 02 27
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) EVNUTOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 482848 (220) 2018 02 27
(731) LESIŃSKI ROBERT FIRMA HANDLOWA, Bielsko-Biała
(540) to TU kupisz taniej

(531) 24.15.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, 
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w in-
nych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 21 przy-
bory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna 
(wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło 
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby 
szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach, ozdoby choinkowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 473802, 473818, 478250, 479850, 480705, 480872, 481066, 481641, 482027, 482049

2 465646, 473802, 481236, 481641

3 472038, 475604, 477509, 478250, 480661, 480820, 480828, 481179, 481185, 481683, 481684, 481773, 481774, 
481831, 481852, 482040, 482198, 482199, 482203, 482314, 482385, 482443, 482524, 482685, 482687, 482688, 
482689, 482690

4 479661, 480565, 481707, 482049

5 473818, 475422, 477509, 478250, 479165, 479560, 479850, 480311, 480872, 481066, 481185, 481507, 481510, 
481773, 481774, 482010, 482160, 482203, 482268, 482280, 482282, 482283, 482512, 482537, 482540, 482542, 
482702, 482839, 482840

6 474364, 480705, 481081, 481707, 482699

7 468232, 474364, 475305, 481830, 482016

8 478344, 480842, 481707

9 460999, 473761, 474127, 480016, 480479, 480792, 480842, 480999, 481168, 481242, 481362, 481707, 481810, 
482016, 482041, 482236, 482296, 482298, 482669, 482691, 482708, 482772, 482819

10 482364, 482366, 482710

11 472038, 480016, 480842, 481159, 481884, 482041, 482716

12 474364, 479661, 481830

13 481707

14 480016, 480842, 481040, 482553

16 460999, 476151, 476409, 476410, 480380, 480381, 480465, 480514, 480724, 480792, 481018, 481019, 481055, 
481056, 481058, 481059, 481088, 481168, 481169, 481287, 481362, 481382, 481383, 481641, 481760, 482203, 
482298, 482305, 482691, 482698, 482848

17 474364, 480705, 481169, 481236

18 476151, 480463, 481040, 481405

19 480705, 481169, 481236, 482699, 482773

20 474364, 481088, 481169, 481707, 482525, 482806

21 474127, 480380, 480381, 481169, 481179, 481382, 481383, 482443, 482525, 482848

22 480463, 481169

24 475604

25 476151, 480853, 481040, 481127, 481382, 481383, 482292, 482298, 482793, 482833

27 481088

28 476151, 480842, 481091, 482848

29 464708, 473774, 473790, 476613, 478344, 479165, 479312, 480380, 480381, 480463, 480499, 480500, 480503, 
480504, 480682, 480853, 481066, 481171, 481346, 481348, 481405, 481641, 481799, 481936, 481943, 481944, 
482345, 482701, 482719, 482827

30 464708, 473778, 473779, 473787, 473857, 476613, 478303, 479040, 479165, 479223, 479312, 479531, 480311, 
480380, 480381, 480463, 480531, 480682, 481066, 481127, 481171, 481346, 481348, 481641, 482054, 482166, 
482188, 482197, 482227, 482345, 482701, 482826

31 479223, 479490, 480463, 480872, 481066, 481217, 481325, 481346, 481348, 481405, 482052, 482245, 482253

32 471902, 480380, 480381, 480682, 481475, 481476, 481773, 481774, 482337, 482525

33 480089, 480100, 480737, 481180, 481188, 481194, 481475, 481476, 481870, 482318, 482520, 482622

34 480737
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1 2

35 455592, 460999, 468232, 472258, 473040, 473797, 473799, 473806, 474127, 474364, 478140, 478141, 478344, 
479161, 480380, 480381, 480501, 480514, 480604, 480682, 480724, 480737, 480741, 480792, 480842, 480853, 
480872, 480939, 480999, 481018, 481019, 481040, 481055, 481056, 481058, 481059, 481076, 481079, 481088, 
481097, 481102, 481105, 481168, 481169, 481179, 481287, 481362, 481382, 481383, 481439, 481552, 481641, 
481707, 481773, 481774, 481810, 481830, 481936, 482010, 482016, 482043, 482050, 482052, 482236, 482253, 
482257, 482298, 482305, 482307, 482364, 482365, 482366, 482517, 482518, 482520, 482526, 482553, 482585, 
482623, 482667, 482671, 482673, 482691, 482698, 482701, 482703, 482708, 482710, 482719, 482772, 482774, 
482777, 482782, 482819

36 460999, 471003, 478140, 478141, 480564, 480607, 480612, 480724, 481018, 481019, 481055, 481056, 481058, 
481059, 481159, 481362, 481382, 481383, 481810, 482043, 482050, 482257, 482708, 482774, 482777, 482782, 
482819

37 465646, 473761, 479161, 480724, 480842, 481105, 481159, 481242, 481793, 481810, 482016, 482072, 482091, 
482307, 482509, 482699, 482716, 482772

38 460999, 479472, 480479, 481810, 482018, 482703, 482772

39 468232, 477515, 479161, 480380, 480381, 480557, 480564, 480705, 480724, 480842, 481105, 481159, 481325, 
481382, 481383, 481445, 481641, 481735, 481773, 481774, 481810, 482307, 482359, 482360, 482365, 482509, 
482719

40 473761, 479661, 480705, 480999, 481159, 481169, 481325, 482307, 482719, 482772

41 460999, 476409, 476410, 479472, 480380, 480381, 480465, 480479, 480604, 480741, 480742, 480792, 480842, 
480853, 481018, 481019, 481040, 481055, 481056, 481058, 481059, 481091, 481097, 481102, 481127, 481168, 
481362, 481382, 481383, 481552, 481707, 481773, 481774, 481793, 481810, 482236, 482296, 482302, 482305, 
482346, 482517, 482518, 482691, 482698, 482710, 482719, 482735, 482772, 482804, 482810, 482828

42 460999, 476409, 476410, 479472, 480479, 480724, 480742, 480792, 480842, 480872, 480939, 481088, 481105, 
481159, 481169, 481594, 481793, 481810, 481936, 482018, 482050, 482296, 482365, 482669, 482703, 482772, 
482806

43 473040, 478140, 478141, 478344, 480380, 480381, 480465, 480550, 480682, 481382, 481383, 481462, 481562, 
481735, 481773, 481774, 482227, 482257, 482265, 482266, 482302, 482518, 482526, 482719, 482783, 482805, 
482811, 482826, 482827

44 476409, 476410, 479768, 479850, 480380, 480381, 480724, 480999, 481127, 481185, 481773, 481774, 482302, 
482364, 482366, 482443, 482518, 482528, 482656, 482735

45 460999, 477487, 477489, 479768, 480604, 480872, 481018, 481019, 481055, 481056, 481058, 481059, 481439, 
481793, 481936, 482018, 482359, 482360, 482708, 482808, 482812, 482819



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

# REGAL SYSTEM 482072

(znak dźwiękowy) 480792

1553 TENCZYNEK BROWAR 481475

2fresh 482040

ADEROLIO 482839

AGRISPOT 480872

AKTORZY POLSCY 481058

alemaluch 482673

alemaluch.pl 482671

allevent 479472

alter S.A. 473761

AMERICANOS 464708

AMMKO czerwony Barszcz  
Zupa Błyskawiczna z Kluskami  
oryginalne kluski Vifon 480504

Ammko o smaku Serowym  
Zupa Błyskawiczna z Kluskami  
oryginalne kluski Vifon 480503

arena 473799

arena.pl 473806

ARTESEPT SENSITIVE 482282

AUTOSTRADA 479490

AWARTS 482806

Bafra KEBAB 482827

Bellis food 481066

Bielenda Kuracja Młodości 482385

bioC8 480820

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE 482052

biovital 482702

Biuro Rachunkowe SRW 481097

Biuro Rachunkowe SRW 481102

BL biuroland.eu Nasz czas... ... dla Was 482307

B-LIKE 482688

BODY FLOW 481127

Bolek i Lolek 480550

BONOVITA 472258

Boxer Nuts 481348

BRAINAXON 482280

BROWAR ŁOMŻA 471902

BROWAR TENCZYNEK 1553 481476

brylownia 480999

BUDMAT 480705

CADmost PROJEKT 480939

CARGO SERVICES 477515

CBR 474364

CGLASS 482667

CHAPS 473787

CHRUPIG 481943

Cilak Probiotyk 481510

Cloppenburg 481076

Coffee Republic sp. z o.o. COFFEE REPUBLIC 478303

cristalstone 481884

Crumbies 482054

CUDGEE CREEK SHIRAZ 481870

Czekolada Sandomierska 479040

d DERMO eva RED OFF 481852

d DERMO eva SEB OFF 481831

Dada Extra Care 482203

Dealz Dobre marki. Super ceny. Zawsze! 482623

DELTA 481641

Dinusie 481799

dobranocka 482346

Doskonale Niedoskonali 482828

DROBEK 481217

DROGERIA MAGIA NATURY 455592

ECHINUS 480742

EKO-GROSZEK JULIUSZ 482049

EkoHerba ODKRYJ SWOJĄ NATURĘ 482701

eltro 475305

enterdate 482018

erasmus DORM 473040

EUKANOSOL 475422

EUROCASH SERWIS 480737

EVNUTOR 482840

exfolmo 473802

f Polish Film PROMOTION 481018

FaN Fruits and Nuts 481325

FAUSTYNKA WODA MINERALNA 482525

FF FACE2FACE BUSINESS CAMPUS 481382

FF FACE2FACE BUSINESS CAMPUS 481383

FILLER MAX 482687

FINLANDIA VODKA OF FINLAND 482318

FitLine WRC 479312

FOK 482777

foodie’s goodies 481171

Fosfoliver 482010

Frania 472038

freezl pl 480607



1 2 1 2

Nr  ZT14/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 91

FROSTA 100% NATURALNEGO SMAKU  
bez wzmacniaczy smaku bez barwników  
bez aromatów 476613

Frutogello 473778

Frutogello 473779

FSP 481059

Fulinowo 482265

Fulinowo 482266

funarena CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE 481091

FUNDACJA NA RZECZ REHABILITACJI  
ZAWODOWEJ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH  
I ICH RODZIN SALUT 479768

Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR TFI 482043

FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ  
KOMUNIKACYJNYCH 482774

GALERIA KOSMOS 478141

galeriamłyńska 478140

Gellwe Naturalnie Pyszne 482188

glovii 482793

GRECHUTA FESTIVAL 481168

GRUPA KOK 481793

GRYCMAN 480853

grywit 482236

Gustoso 473790

Halitozan 481507

HARCO 481081

HE WI TERM 482716

HERMANN 481105

Hochtrans 482509

iCar 477487

inpracownia Izabela Nowacka 481594

interferie.pl sport i zdrowie cały rok 482518

IPS 481242

iRon GLASS 474127

JDMEDIA.PL 482810

Jesteśmy różne, jesteśmy piękne 481040

Juhaskie Rarytasy 481188

julii fundacja wiewiórki 482298

JUZWA 480557

JUZWA 480564

KEBAB KING 480682

KINO KULTURA 481055

Kołacz na okrągło 482826

Kraina Serów EST 2017 478344

Król Plaza SPA & WELLNESS 482302

Krówka i Połówka BISTRO 482783

KRUSZWICA Maestro 473774

KRZYŻÓWKI z KORONĄ 481287

KURIER OSTROWSKI 482305

LA RIVE JUST ON TIME 481683

LA RIVE wave of love 481684

LAB-ART 465646

LEKKO, bez zaparć! 482268

LEVOSOL 482537

LIFT PEEL 482685

LNU Liga Niezwykłych Umysłów 480479

LODY everybody 482227

lotostrada 482703

Lubella. Najlepsze ze zboża. 482345

m 482819

M4K GARAGE MIŁOŚNICY 4 KÓŁEK 482091

MARKA SOKOŁÓW SERVICE 481936

MARKO TRANS 481735

Marletto 482197

MARSANDER 479661

MARVIPOL development 480724

mBank 482708

MCS MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ 482735

METRON 480016

Mia MARIA 482553

mini TourdePologneCup 482517

Miraculum Dr Luster 477509

MLEX 482812

mój MARKET 482365

mPrawnik 482808

mr. rollo 480380

Mr. ROLLO 480381

MY MAKEUP YOUR SMILE 482443

NANO SHIELD 482314

NIE KRZYWDŹ 480514

NIKIZOO 476151

NIMEFORT 479560

NITROGRANULOGEN 482160

NOME 480501

NOSZAK 482337

NUTRIEN 479850

Nuts for Friends 481346

ocean pro 480842

Oncofortan 479165

OPTI-ENER 482041

Opto MAK 482526

ortolab 482710

OT LOGISTICS LOGISTYK 481760

PALIPER 482512

Pamiątkowo 482585

Pasieka Pszczela Rodzina 482166

PASJA 482656

PEDIKOS 482528

PEEK 481079

peel mission 482689

PIEROŃSKO 480100

PILAWSKI 482833

Pixel Style 475604



1 2 1 2

92 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT14/2018

PLAY 360° 481810

POCKET FOOD 481944

Polisa + 482782

POLSKA RASA RODZIMA 480463

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 476409

Polskie Towarzystwo Ginekologów  
i Położników 476410

posterilla 481088

POVER LUBE 480565

Power Factory 482016

prezentomat 468232

PRIMESSO 481236

pro.aQua 480828

PROFESSIONAL PMU 480661

profi PROFESJONALNA TECHNIKA ROLNICZA 482698

Proinulin PW1 479223

PULNOZIN 482542

Q Q-SPARES 481830

Quantumlive 482364

Rajski Deser 480531

REGENER MAX 482690

RENT APARTMENTS 482257

ROSILImed 482283

rp.pl 460999

rpm STUDIO 481552

RR SECURITY 482359

RR SECURITY 482360

safetime 482669

Saint Vincent Winnica 482520

San Escobar 481462

SEKOVSKI 481179

sgrassatore 478250

SHOPIN 471003

SILESIA PÓŁMARATON 482804

Slim Line  
CENTRUM NOWOCZESNEJ KOSMETYKI 481185

SM PROGRES 2 479161

SMCG SenseMaking COLSULTING GROUP  
Nadajemy sens twojej przyszłości  
www.smcg.com.pl 482050

smugplast 481169

smykałki 473857

SOLID SECURITY iCar 477489

SQM 482772

STAKE 482253

Stegna Forest 482805

STEGNA FOREST 482811

STUDIO MUNKA 481056

SW MODEST SOUTH We ar 482292

syta panna 482719

SZKLANA STODOŁA 481562

Śmiejżelki Na Wakacje 479531

ŚWARNA 482622

TID technology & innovation days 482691

TJW 482245

to TU kupisz taniej 482848

toBETON 482773

torosil 482027

TRANSPORTMANIA 481445

TRUELEADER BUSINESS SOLUTIONS 480741

TS TOMSAD 482296

TUSSIMAX 482540

Ultra 482198

Ultra 482199

UZDROWISKO KONSTANCIN  
Uzdrowiska Polskie 481774

UZDROWISKO NAŁĘCZÓW  
Uzdrowiska Polskie 481773

Verbena. Inspirowana naturą. 480311

ViBox 473818

VIDOK.COM OKNA I DRZWI 482699

VIFON SINCE 1963 MI GA ZUPA  
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU  
KURCZAKA Z CEBULKĄ ORIENTAL BRAND  
PREMIUM ŁAGODNA CHICKEN AND ONION  
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD) 480499

VIFON SINCE 1963 PHO ZUPA  
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI RYŻOWYMI  
ORIENTAL BRAND PREMIUM ŁAGODNA  
INSTANT RICE NOODLE SOUP (MILD) 480500

WEAPONHEAD 481707

wiejska zagroda 481405

WLAW 481439

Wurmie 480612

WYROBY naturalne Juhaskie Rarytasy  
NALEWECKA GRUSZKOWA 481194

YESTETICS NATURAL COSMETICS 482524

ZAPA 481019

zbójecka HERBATA z prądem ZAKOPIAŃSKA 480089

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ”RACŁAWICE” 480604

ZWiK Szczecin 481159



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.

304846 HAMILTON (2018 02 14) 14
747400 Sopral (2018 02 02) 5
748317 Sydnopharm (2018 02 02) 5
846567 PYRAMINOL (2018 02 02)

CFE: 28.05.00 5
1101677 FORNELLI (2018 01 29)

CFE: 28.05.00 7, 9, 11, 21, 35, 42
1227677 FLAVIA (2018 01 29)

CFE: 28.05.00 7, 9, 11, 21, 35, 42
1243976 ZHENSHI (2018 01 24)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 6, 17, 21, 22, 24
1352107 NUHEARA (2018 02 28) 9
1352108 IQbuds (2018 02 28) 9
1353708 SINC (2018 02 28) 9
1393008 EG (2017 12 08)

CFE: 05.03.14, 27.05.04, 28.03.00 6
1393010 EG (2017 12 08)

CFE: 05.03.14, 27.05.04, 28.03.00 17
1393032 (2017 09 04)

CFE: 01.15.23, 26.01.01, 
26.15.05, 29.01.01

7, 9, 12, 13, 16, 35, 36, 
37, 41, 42, 45

1393073 KRESKO (2017 09 26, 2017 07 07)
CFE: 05.07.02, 26.04.07, 29.01.13 30

1393078 D (2017 12 08)
CFE: 27.05.17, 28.03.00 6

1393116 RBI Group (2017 11 28, 2017 06 08)
CFE: 03.03.01, 26.04.01, 27.05.10, 29.01.12 36

1393126 IRISATED (2017 12 14) 17
1393147 (2017 11 01)

CFE: 26.13.25, 28.03.00 19
1393179 NORDECO (2017 10 11, 2017 05 05)

CFE: 26.03.23, 26.13.25, 29.01.12 29
1393192 Acelex (2017 12 01) 5
1393199 l (2018 01 12, 2017 09 22)

CFE: 26.04.03 30, 35
1393214 GREEN GO (2017 10 26)

CFE: 29.01.12 39, 42

1393280 THE BIG GREEN BOOK 
(2017 11 20, 2017 05 19)

9, 16, 35, 41

1393289 URAGAN (2017 11 30) 1, 9, 35
1393344 KAINAR (2017 11 30) 1, 9, 35
1393363 iamkamu (2018 01 23, 

2017 08 04)
14, 24, 35

1393380 Rodinal (2017 12 12, 2017 12 05) 1, 9
1393466 KEMODUR (2017 09 21, 

2017 09 21)
2, 19, 35

1393511 HEROME (2017 09 18) 3, 8, 18, 25
1393521 QILONG OFFSHORE PETROLEUM STEEL 

PIPE CORPORATION (2018 01 25)
36

1393526 BI-OROC (2017 12 08, 
2017 06 09)

6, 9, 17, 19

1393545 yeeka (2017 12 11)
CFE: 27.05.01 6

1393551 (2017 12 11, 2017 06 20)
CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01 5, 16

1393558 Certified Financial Engineer European Insti-
tute of Financial Engineering and Derivatives 
(2017 12 29)
CFE: 07.03.01, 07.11.25, 26.04.01, 
26.11.02, 27.05.24

41

1393589 TETRAD-X (2017 11 22, 2017 11 14) 1
1393618 TOMMY JEANS (2017 08 28, 2017 05 11)

CFE: 26.04.02, 26.04.02, 
27.05.08, 29.01.13

18, 25, 35

1393622 CARICH (2017 11 20)
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 28.03.00 3

1393643 MYRAMISTIN (2017 12 05, 
2017 11 10)

3, 5

1393644 MYRAMISTIN (2017 12 05, 2017 11 10)
CFE: 29.01.01 3, 5

1393676 TianyiCOOL (2017 12 07)
CFE: 27.05.01 11

1393712 Q & U (2017 11 20)
CFE: 24.17.25, 27.05.01 20



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1393289, 1393344, 1393380, 1393589 

2  1393466 

3  1393511, 1393622, 1393643, 1393644 

5  747400, 748317, 846567, 1393192, 1393551, 1393643, 1393644 

6  1243976, 1393008, 1393078, 1393526, 1393545 

7  1101677, 1227677, 1393032 

8  1393511 

9  1101677, 1227677, 1352107, 1352108, 1353708, 1393032, 1393280,
 1393289, 1393344, 1393380, 1393526 

11  1101677, 1227677, 1393676 

12  1393032 

13  1393032 

14  304846, 1393363 

16  1393032, 1393280, 1393551 

17  1243976, 1393010, 1393126, 1393526 

18  1393511, 1393618 

19  1393147, 1393466, 1393526 

20  1393712 

21  1101677, 1227677, 1243976 

22  1243976 

24  1243976, 1393363 

25  1393511, 1393618 

29  1393179 

30  1393073, 1393199 

35  1101677, 1227677, 1393032, 1393199, 1393280, 1393289, 1393344,
 1393363, 1393466, 1393618 

36  1393032, 1393116, 1393521 

37  1393032 

39  1393214 

41  1393032, 1393280, 1393558 

42  1101677, 1227677, 1393032, 1393214 

45  1393032



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.

475595 TECHEM Energy Services GmbH
2017 12 29 9, 35, 37, 39

477311 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 02 20 3, 5

476434 ZAKHÁR BOGLÁRKA
2018 03 09 5, 35

469572 AGNIESZKA STELMACH, ROBERT STELMACH 
FOR AP SPÓŁKA CYWILNA
2018 03 12 3, 5

471394 Ferring B.V.
2018 03 12 5, 44

475129 RECTOR LESAGE
2018 03 14 6, 19, 35, 37

477152 NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 03 15 5

476001 TVN SPÓŁKA AKCYJNA
2018 03 15 35, 38, 41

478367 PUNDZIS PIOTR ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
ALEXANDER
2018 03 16 16, 28, 35

477518 The Travelers Indemnity Company
2018 03 19 9, 36, 38



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.

1376459 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 03 15 32, 33
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