
Znaki towarowe

Warszawa 2018

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

21 

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 21 maja 2018 r. Nr ZT21

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) 466407 (220) 2017 01 18
(731) LIDL SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jankowice
(540) SPACE COOKIES
(510), (511) 30 przetworzone ziarna, skrobia i produkty z niej 
wykonane, dodatki piekarnicze i drożdże, zboża, płatki śnia-
daniowe, muesli, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie 
muesli, batony zbożowe, batony z muesli, batoniki zawierają-
ce mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby 
cukiernicze).

(210) 469483 (220) 2017 03 27
(731) PWB MEDIA ZDZIEBŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) builder
(510), (511) 16 katalogi, afisze, publikacje, czasopisma, w tym 
o tematyce budowlanej, fotografie, kartki okolicznościo-
we, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw 
o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi rekla-
mowe, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych 
w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych 
baz danych, 41 usługi wydawnicze, usługi publikowania wy-
dawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów, konferencji, 
seminariów, konkursów i szkoleń, 42 doradztwo techniczne, 
doradztwo techniczne w zakresie inżynierii wodno-lądo-
wej, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych.

(210) 470688 (220) 2017 04 20
(731) GRUPA AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) AMB GRUPA

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi porównywania cen, oferowanie w me-
diach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
reklama, reklama telewizyjna, reklama radiowa, marketing, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, administracyjne 
zarządzenia przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promo-
cyjnymi, zarządzanie firmą na rzecz osób trzecich, 36 zarzą-
dzanie aktywami, majątkiem, nieruchomościami, udziałami, 
zarządzanie portfolio.

(210) 475220 (220) 2017 08 10
(731) AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) GÓRASZKA KOLOROWE ŻYCIE

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periody-
ki, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tek-
tura i wyroby z tych materiałów, wyroby z kartonu, folia 
z tworzywa sztucznego do pakowania, kalendarze, informa-
tory, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodycz-
ne, aktówki, teczki, akwarele, albumy, materiały piśmienne, 
drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, kokardy 
papierowe, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, bile-
ty, bloki do pisania, chorągiewki papierowe, emblematy, pie-
częcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z materiału tek-
stylnego, flamastry, fotografie drukowane, gazety, koperty, 
kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały drukowane, 
torby na śmieci, skoroszyty, notatniki, notesy podręczne, 
ołówki, ołówki automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, 
pióra wieczne, piórniki, przybory do pisania, piśmienne przy-
bory szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, 
temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, to-
rebki do pakowania, 29 mięso, galaretki mięsne, mięso kon-
serwowane, mięso solone, mięso wieprzowe, ryby, drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, mrożone owoce I warzywa, 
galaretki jadalne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty 
mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje i tłuszcze 
jadalne, chipsy ziemniaczane, konserwy mięsne, konserwy 
rybne, żywność i artykuły spożywcze, ujęte w klasie 29, 
wzbogacone w proteiny, rosół, zupy, żelatyna, daktyle, filety 
rybne, grzyby konserwowane, masło, potrawy z ryb, przeką-
ski na bazie owoców, ser, 30 kawa, napoje na bazie kawy, 
herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie ka-
kao, cukier, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, kawa niena-
turalna, substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
kanapki, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, wyroby 
cukiernicze i słodycze, galaretki owocowe, czekolada, napoje 
na bazie czekolady, aromaty do żywności, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, soda spożywcza, sól, musz-
tarda, majonez, keczup, ocet, sosy (przyprawy), sosy do sała-
tek, sosy mięsne, przyprawy, słód do celów spożywczych, 
glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożyw-
czy, skrobia do celów spożywczych, zakwas, lód, ciasta, 
guma do żucia, lody spożywcze, miód, wysokoproteinowe 
batony zbożowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz 
ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże 
owoce i warzywa, nasiona, sadzonki, zboża nie przerobione, 
drzewa, krzewy, rośliny, kwiaty naturalne, pokarm dla zwie-
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rząt, chmiel, słód, drewno w kłodach, drewno w stanie suro-
wym, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, aperitify bezalkoho-
lowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoho-
lowe, napoje izotoniczne, soki warzywne, sorbety [napoje], 
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory 
dla palaczy, tabaka, zioła do palenia, zapałki, zapalniczki, cy-
gara, fajki, papierosy, papierosy elektroniczne, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków, chemii, pro-
duktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów oświetleniowych, 
artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i artyku-
łów związanych z komputerami, wyrobów jubilerskich, ze-
garmistrzowskich, instrumentów muzycznych, publikacji, 
prasy, artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, odzie-
ży, obuwia, nakryć głowy, artykułów skórzanych, mebli, arty-
kułów dekoracyjnych, gier i zabawek, artykułów spożyw-
czych i przemysłowych, napojów, alkoholi, wyrobów 
tytoniowych: w centrum handlowym, hipermarkecie, super-
markecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem strony inter-
netowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośred-
nictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie 
korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, usługi w zakresie prowadzenia 
centrum handlowego, zarządzanie w działalności handlowej, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, marketing, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, administrowanie działalności handlo-
wej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, outso-
urcing, fakturowanie, księgowość, usługi w zakresie reklamy, 
dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, 
a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych, rozpo-
wszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, reklamy prasowe, manekiny 
do celów reklamowych i promowania sprzedaży, usługi re-
klamy za pomocą plakatów reklamowych, telemarketing, 
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, wynajem mane-
kinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, or-
ganizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, 
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie komputero-
wych baz danych, w tym pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach 
komputerowych, zarządzanie i administracja danymi w zbio-
rach informatycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet, 
zbieranie opinii, badania rynku, badania marketingowe, ba-
dania opinii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zapro-
szeń na targi, okolicznościowe imprezy rozrywkowe, bizne-
sowe, sportowe i kulturalne oraz imprezy o charakterze 
reklamowym, agencje informacji handlowej, biura pośred-
nictwa pracy, wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, 
powielanie dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata ga-
zet dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i re-
klamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych 
i handlowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-

mów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi w zakresie organizacji imprez 
o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym, 
36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, 
wynajmowanie pawilonów oraz powierzchni handlowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele komercyjne w centrach 
handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowej, dzierża-
wa i najem majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie terenami centrów handlowych, 
doradztwo finansowe, informacja o ubezpieczeniach, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy, wymiana 
walut, kredytowanie, kredyty ratalne, administrowanie ma-
jątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, ściąganie czynszów, informacja o powyż-
szych usługach, 37 obsługa i naprawa samochodów, usługi 
stacji obsługi samochodów, stacje paliw, usługi mycia samo-
chodów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, zabez-
pieczanie pojazdów przed korozją, naprawa obuwia, napra-
wy stolarskie, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, 
naprawa sprzętu sportowego, usługi zegarmistrzowskie, bu-
dowa i naprawy magazynów, czyszczenie budynków od we-
wnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie 
okien, usługi porządkowe, czyszczenie odzieży, czyszczenie 
pojazdów, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa 
wind, instalowanie i naprawa telefonów, naprawa aparatów 
fotograficznych, instalowanie, konserwacja i naprawy kom-
puterów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór i futer, 
konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie i mycie pojaz-
dów, naprawa odzieży, naprawy tapicerskie, konserwacja 
mebli, ostrzenie noży, odnawianie dzieł sztuki, usługi prania 
i prasowania, 39 organizowanie podróży, transport pasażer-
ski, rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek, rezerwa-
cja transportu, rezerwacja miejsc w środkach transportu, 
w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komuni-
kacji i podróży, czarterowanie, przewóz ludzi i towaru pojaz-
dami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi 
bagażowe, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi przepro-
wadzek, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, wynaj-
mowanie środków transportu podróżnym, informacja 
o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie towa-
rów, pakowanie prezentów, składowanie towarów, dostar-
czanie kwiatów, dostarczanie paczek, transport mebli, do-
starczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych środków 
komunikacji na odległość, logistyka transportu, dystrybucja 
gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc po-
stojowych, prowadzenie parkingu, usługi w zakresie kore-
spondencji, dostarczanie przesyłek, usługi logistyczne, trans-
port, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi 
magazynowania towarów, usługi kurierskie w zakresie kore-
spondencji lub towarów, spedycja, wynajmowanie magazy-
nów i powierzchni magazynowej, wypożyczanie kontene-
rów magazynowych, wypożyczanie samochodów, 
wypożyczanie rowerów, transport chorych, 40 wywoływa-
nie filmów fotograficznych, obróbka taśm filmowych, wyko-
nywanie odbitek i reprodukcji fotograficznych, dorabianie 
kluczy, usługi punktów ksero, usługi drukowania, laminowa-
nie, introligatorstwo, fotochemigrafia, usługi krawieckie, 
przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie dzieł sztuki, mroże-
nie żywności, wędzenie żywności, konserwowanie napojów 
i żywności, 41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, 
zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, organizowanie imprez 
okolicznościowych i biznesowych, organizowanie imprez 
rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych, sportowych i ta-
necznych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie 
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aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie 
aparatów radiowych i telewizyjnych, fotografie i fotoreporta-
że, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, salony 
gier, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozryw-
kowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, 
usługi organizacji imprez karaoke, obsługa sal kinowych, or-
ganizowanie i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, 
zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyj-
nym lub rozrywkowym, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, organizowanie przyjęć, organizowanie 
spektakli, organizacja pokazów mody w celach rozrywko-
wych, organizowanie konkursów piękności, usługi parków 
rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów fitness, 
usługi klubów zdrowia, publikowanie i wypożyczanie ksią-
żek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, rezerwacja 
miejsc na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary 
szybkiej obsługi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, ka-
wiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie żywności 
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, szkolenia, konfe-
rencje i pokazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż 
do dekoracji teatralnych lub studiów filmowych, usługi opie-
ki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, 44 sa-
lony fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi 
w zakresie odnowy biologicznej, usługi solarium, fizjoterapia, 
fizykoterapia, masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, 
układanie kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska, 
medyczna, opieka zdrowotna, usługi salonów optycznych, 
chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, pomoc weteryna-
ryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur 
w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi 
doradcze w dziedzinie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usłu-
gi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
wizażystów.

(210) 477101 (220) 2017 10 01
(731) LEWKIEWICZ DOBROSŁAWA, LEWKIEWICZ 

ALEKSANDER NAILS COMPANY A. D.  
SPÓŁKA CYWILNA LEWKIEWICZ, Zabrze

(540) LB Beauty Lashes

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, paski z rzęsami, kosme-
tyki do rzęs, farby do rzęs, tusze do rzęs, wydłużające tusze 
do rzęs, kleje do mocowania i aplikacji sztucznych rzęs, kle-
je do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, bazy pod kleje 
do rzęs, preparaty do usuwania przedłużonych rzęs, prepa-
raty do czyszczenia narzędzi do aplikacji rzęs, sztuczne brwi, 
sztuczne paznokcie, sztuczne brwi samoprzylepne, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, paznokci, rzęs 

i brwi, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznok-
ciom, dwustronne tasiemki do podklejania powiek, taśmy 
do podnoszenia opadających powiek, taśmy do oddziela-
nia rzęs górnych od dolnych, żelowe lub hydrożelowe płatki 
pod oczy do oddzielania rzęs górnych od dolnych, preparaty 
do oczyszczania rzęs, preparaty do odtłuszczania rzęs, płat-
ki do zmywania makijażu, preparaty do zmywania makijażu, 
preparaty do utrwalania sztucznych lub przedłużanych rzęs 
po zabiegu kosmetycznym, preparaty rozpuszczania kleju 
do aplikacji rzęs, preparaty do usuwania kleju po aplikacji 
rzęs, preparaty przyspieszające wiązanie i wysychanie kle-
ju po aplikacji rzęs, preparaty do neutralizowania zapachu 
kleju do aplikacji rzęs, ołówki do powiek, kredki do powiek, 
kredki do brwi, cienie do powiek, kosmetyki do makijażu, od-
żywki do rzęs i brwi, preparaty do pielęgnacji oczu, bibułki 
do usuwania nadmiaru serum z twarzy, kosmetyki, kosmety-
ki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
przeciw zmarszczkom, kremy, emulsje, spraye, żele, balsamy, 
toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosme-
tyczne, kosmetyki upiększające, środki perfumeryjne, środki 
toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji wło-
sów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry gło-
wy, odżywki do włosów, kosmetyki do ciała, środki czystości, 
kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby do włosów, środki 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu, włosów i paznokci, 8 narzędzia 
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożow-
nicze, ostrza (maszynki do golenia), przybory do higieny 
i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do manicu-
re i pedicure, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, no-
życe, nożyczki, pincety, przyrządy ręczne do kosmetycznej 
pielęgnacji brwi i rzęs, przyrządy ręczne do kosmetycznej 
pielęgnacji rzęs, separatory do rzęs, przybory do układania 
włosów, separatory do rzęs, zalotki do rzęs, zalotki do pod-
kręcania rzęs, nożyczki, pęsety, zestawy pęset do separacji 
i wklejania rzęs, pęsety do separowania rzęs, pęsety do chwy-
tania sztucznych rzęs, aplikatory rzęs, pierścienie ułatwiające 
aplikację rzęs, pierścienie do kleju do rzęs, pierścienie z miej-
scem na przyklejenie rzęs na paskach, uchwyty do wymien-
nych pojemników na klej do rzęs, podstawki do wylewania 
kleju do aplikacji rzęs, podstawki kryształowe do zakrapiania 
kleju, kamień nefrytu do wylewania kleju do aplikacji rzęs, 
holdery do rzęs, przyrządy ręczne do zabiegów przedłużania 
rzęs oraz aplikacji sztucznych rzęs, 21 grzebyki do rzęs, szczo-
teczki do rzęs, szczoteczki do rozczesywania rzęs, szczo-
teczki do rozczesywania brwi, szczoteczki do odtłuszczania 
rzęs, szczoteczki do usuwania przedłużonych rzęs, pędzle 
do oczyszczania rzęs, pędzelki do nakładania trwałego tuszu 
na rzęsy, grzebyki z metalowymi igiełkami do rozczesywa-
nia rzęs po nałożeniu trwałego tuszu, pędzle do nakładania 
preparatów do oczyszczania rzęs, pojemniki do rzęs, szczel-
ne pojemniki do przechowywania otwartego kleju do rzęs, 
podstawki do zakrapiania kleju do rzęs, podstawki do przy-
klejania pasków z rzęsami, podkładki do formowania sztucz-
nych rzęs i konfekcjonowania ich z klejem przed nałożeniem 
na powieki, poduszki podpierające głowę w trakcie zabiegu 
kosmetycznego, gąbki, przybory kosmetyczne i toaletowe 
oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], 
aplikatory do nakładania makijażu na oczy, dopasowywane 
uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry, dozowniki chuste-
czek do twarzy, dozowniki do bawełnianych wacików w kul-
kach, dozowniki do kosmetyków, etui na grzebienie, futerały 
dopasowane do przyborów kosmetycznych, grzebienie, 
gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki do ma-
kijażu, gąbki do oczyszczania twarzy, gąbki kosmetyczne, 
grzebyki do rzęs, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki 
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na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki [kompak-
ty], miseczki, paski dla wizażystów, pojemniki na kosmetyki, 
pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów 
toaletowych, półki na kosmetyki, pędzelki do eyelinerów, 
pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybo-
ry toaletowe, przyrządy do demakijażu, przyrządy ręczne 
do nakładania kosmetyków, puderniczki [puste], puste po-
jemniki-rozpylacze, separatory piankowe do palców stóp 
do użytku podczas pedicure, słoiki na waciki bawełniane, 
szczoteczki do brwi, szczoteczki do higieny osobistej, szczo-
teczki do oczyszczania skóry, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do tuszu do rzęs, szpatułki kosmetyczne, uchwyty na kosme-
tyki, zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
włosie do produkcji szczotek, urządzenia elektryczne do de-
makijażu, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów 
medycznych, 41 nauczanie, kształcenie, szkolenia, szkolenia 
z zakresu stylizacji rzęs, szkolenia z zakresu stylizacji brwi, 
szkolenia z zakresu makijażu, szkolenia dla kosmetyczek i wi-
zażystek, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
usługi stylizacji rzęs, usługi stylizacji brwi, usługi podkręcania 
rzęs, usługi koloryzacji rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi 
trwałego podkręcania rzęs, usługi farbowania rzęs i brwi, 
usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kosmetyczna, 
doradztwo w zakresie urody, doradztwo w dziedzinie pie-
lęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, gabinety 
pielęgnacji skóry, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi 
salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi pielęgnacji uro-
dy, w szczególności w zakresie rzęs, usługi nitkowania brwi, 
usługi manicure i pedicure, usługi kształtowania brwi, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi doradztwa w zakresie 
makijażu, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pie-
lęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, 
usługi w zakresie pielęgnacji skóry.

(210) 477291 (220) 2017 10 04
(731) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(540) Bałtycki Kongres Geodezyjny

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, książki, perio-
dyki, kalendarze, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miej-
sca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
usługi promocyjne, prowadzenie agencji reklamowe, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
41 usługi edukacyjne, organizacja i obsługa konferencji, 
kongresów, seminariów, publikowanie książek, prowadzenie 
szkoleń dla dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń dla do-
rosłych, dla osób pracujących z rodzinami w kryzysie, konsul-
tacje w zakresie prowadzenia szkoleń, nauczanie korespon-
dencyjne, produkcja filmów innych niż reklamowe.

(210) 477337 (220) 2017 10 05
(731) CIEŚLAK MAKSYMILIAN, Łomianki Dolne
(540) maanu

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów.

(210) 477342 (220) 2017 10 05
(731) ELOPAK SPÓŁKA AKCYJNA, Czosnów
(540) FRUKS!

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe, soki, skon-
centrowane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje 
zawierające głównie soki owocowe, napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, napoje bezalkoholowe o smaku owoco-
wym, aromatyzowane napoje gazowane, napoje owocowe 
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, owoco-
we nektary, bezalkoholowe, koktajle [bezalkoholowe napoje 
owocowe], woda mineralizowana [napoje], woda mineralna 
[napoje], syropy owocowe [napoje bezalkoholowe].

(210) 477344 (220) 2017 10 05
(731) ELOPAK SPÓŁKA AKCYJNA, Czosnów
(540) DŻUS!

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe, soki, skon-
centrowane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje 
zawierające głównie soki owocowe, napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, napoje bezalkoholowe o smaku owoco-
wym, aromatyzowane napoje gazowane, napoje owocowe 
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, owoco-
we nektary, bezalkoholowe, koktajle [bezalkoholowe napoje 
owocowe], woda mineralizowana [napoje], woda mineralna 
[napoje], syropy owocowe [napoje bezalkoholowe].

(210) 477434 (220) 2017 10 09
(731) DORABIAŁA MAREK MD DORADZTWO 

TRANSPORTOWE, Józefosław
(540) DRIVIA CENTRUM OBSŁUGI TRANSPORTU

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, 39 profesjonalne doradztwo w za-
kresie transportu, 41 szkolenia biznesowe, 45 profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 478699 (220) 2017 11 07
(731) TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FUN PASTEL
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], 
akwarele, artykuły biurowe, atrament, biuletyny informacyjne, 
bloki [artykuły papiernicze], broszury, cyrkle kreślarskie, ekierki 
do rysowania, etykiety z papieru lub kartonu, grafity do ołów-
ków, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze, kar-
ton, katalogi, klipsy do papieru, kleje do materiałów papierni-
czych lub do użytku domowego, klipsy do piór i długopisów, 
koperty, korektory w płynie, korektory w taśmie, kreda do pi-
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sania, książki, linijki rysownicze, materiały do pisania, materia-
ły do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
nalepki, naklejki, notatniki [notesy], obsadki do piór, okładki, 
obwoluty, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], pa-
pier, papier do pisania [listowy], papier w arkuszach [artyku-
ły piśmienne], pióra i długopisy, pióra kulkowe, pióra ze stali, 
podkładki na biurko, podstawki do długopisów i ołówków, 
pojemniki na ołówki, przybory szkolne, przyrządy do pisania, 
przyrządy do rysowania, pudełka na pióra, pudełka z papieru 
lub kartonu, rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, 
spinacze do papieru, stalówki, szyldy z papieru lub z kartonu, 
taśma klejąca, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ar-
tykuły papiernicze], temperówki do ołówków, elektryczne lub 
nieelektryczne, torby papierowe, torebki do pakowania [ko-
perty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wieczne 
pióra, wkłady atramentowe, wyroby przeznaczone do wyma-
zywania, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, ze-
szyty do pisania lub rysowania, zszywacze [artykuły biurowe], 
zszywki biurowe.

(210) 479147 (220) 2017 11 17
(731) MRC TRADE M&R CISZEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) Pablo FILTER TUBES

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.02, 29.01.11
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki bibuły papie-
rosowej, popielniczki dla palaczy, tytoń, papierosy, papiero-
sy elektroniczne, zapalniczki, zapałki, 35 usługi reklamowe 
i promocyjne.

(210) 479153 (220) 2017 11 17
(731) MRC TRADE M&R CISZEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) Golden Leaf CIGARETTE FILTERED TUBES KING SIZE

(531) 10.01.01, 10.01.05, 29.01.13, 26.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 
27.05.24

(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki bibuły papie-
rosowej, popielniczki dla palaczy, tytoń, papierosy, papiero-
sy elektroniczne, zapalniczki, zapałki, 35 usługi reklamowe 
i promocyjne.

(210) 479251 (220) 2017 11 21
(731) Universal Protein Supplements Corporation 

D/B/A Universal Nutrition, New Brunswick, US
(540) animal
(510), (511) 5 suplementy, mianowicie dietetyczne suple-
menty żywnościowe, suplementy diety, suplementy żywno-
ściowe, suplementy ziołowe, mieszanki do napojów zastę-

pujące posiłki i uzupełniające dietę, mineralne suplementy 
odżywcze, suplementy mineralne, suplementy odżywcze, 
suplementy odżywcze w postaci mieszanek do napojów, 
suplementy mineralne i witaminowe, suplementy witami-
nowe, batony zastępujące posiłki, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, kapelusze, czapki, odzież spodnia, topy, szorty, 
spodnie, koszule, koszulki, spodnie dresowe, szorty dresowe, 
bluzy dresowe.

(210) 479596 (220) 2017 11 30
(731) BIAŁOZOR MAGDALENA,  

CHMIELEWSKA-BURAK MARTA NIEPUBLICZNY 
ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE WESOŁE ROBACZKI  
M. BIAŁOZOR, M. CHMIELEWSKA-BURAK  
SPÓŁKA CYWILNA, Wasilków

(540) WESOŁE ROBACZKI
(510), (511) 41 usługi przedszkoli, przedszkola, nauczanie 
przedszkolne, edukacja przedszkolna usługi przedszkolne, 
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, edu-
kacja, rozrywka i sport.

(210) 479601 (220) 2017 11 30
(731) BIAŁOZOR MAGDALENA,  

CHMIELEWSKA-BURAK MARTA NIEPUBLICZNY 
ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE WESOŁE ROBACZKI  
M. BIAŁOZOR, M. CHMIELEWSKA-BURAK  
SPÓŁKA CYWILNA, Wasilków

(540) NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE WESOŁE 
ROBACZKI

(531) 01.03.08, 01.03.12, 01.03.13, 01.03.20, 01.15.01, 01.15.11, 
03.13.18, 03.13.24, 26.01.02, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 usługi przedszkoli, przedszkola, nauczanie 
przedszkolne, edukacja przedszkolna usługi przedszkolne, 
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym edu-
kacja, rozrywka i sport.

(210) 479654 (220) 2017 12 01
(731) SKLEP OGNIOWY JAKUB TODRYK, JAROSŁAW WASIK 

SPÓŁKA JAWNA, Śrem
(540) WÓDKA STRAŻACKA Niech nam nigdy nie zagaśnie!



Nr  ZT21/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 9

(531) 25.01.15, 14.09.05, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 
26.11.03

(510), (511) 33 wódka.

(210) 479851 (220) 2017 12 07
(731) BUKSA SŁAWOMIR BUXA, Rokiciny Podhalańskie
(540) Buxa

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, obuwie medyczne, obuwie wyko-
nane z drewna, obuwie zdrowotne, obuwie specjalistyczne, 
obuwie damskie, obuwie codzienne, obuwie męskie, dam-
skie i dziecięce, buty chodaki, buty profilaktyczne, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna obuwia, obuwia medycznego, obu-
wia wykonanego z drewna, obuwia zdrowotnego, obuwia 
specjalistycznego, obuwia damskiego, obuwia codziennego, 
obuwia męskiego, damskiego i dziecięcego, butów choda-
ków, butów profilaktycznych.

(210) 480210 (220) 2017 12 15
(731) CBC Kabushiki Kaisha (CBC Co., Ltd.), Tokio, JP
(540) CBC

(531) 27.01.12, 27.05.22
(510), (511) 1 pasty oraz kleje i preparaty klejące inne niż 
do materiałów papierniczych lub do stosowania w gospo-
darstwie domowym, preparaty regulujące wzrost roślin, 
preparaty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach ba-
dawczych, fotografii, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
nieprzetworzone żywice sztuczne, tworzywa sztuczne 
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszaniny 
do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania i lutowania, 
substancje chemiczne do konserwowania żywności, sub-
stancje garbujące, spoiwa stosowane w przemyśle, nawozy, 
2 tonery do drukarek laserowych, tonery do fotokopiarek, 
farby, 5 preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitar-
ne, natłuszczony papier do celów medycznych, maski higie-
niczne do celów medycznych, opłatki do celów farmaceu-
tycznych, gaza opatrunkowa, puste kapsułki na preparaty 
farmaceutyczne, przepaski na oczy do celów medycznych, 
bandaże na uszy, podpaski higieniczne, tampony higienicz-
ne, wkładki higieniczne, majtki higieniczne, wata higrosko-
pijna, plastry, bandaże opatrunkowe, kolodium do celów 
farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, 
materiały dentystyczne, pieluchy dla osób cierpiących na in-
kontynencję, 9 urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, 
oprogramowanie komputerowe, aparaty i przyrządy labo-
ratoryjne, aparaty i przyrządy optyczne, aparaty i przyrządy 
fotograficzne, aparaty i przyrządy kinematograficzne, apa-
raty i instrumenty pomiarowe, kamery monitoringu i inne 
urządzenia i aparaty telekomunikacyjne, rękawice ochron-
ne przeciwko wypadkom, maski przeciwpyłowe, maski ga-
zowe, maski spawalnicze, odzież ognioodporna, maszyny 
i urządzenia do dystrybucji i regulacji energii, przetwornice 
jednotwornikowe, modyfikatory fazowe, baterie i ogniwa, 
elektryczne i magnetyczne mierniki i urządzenia testujące, 
elektryczne przewody drutowe i kable, brzęczyki elektrycz-
ne, rdzenie magnetyczne, druty rezystancyjne, elektrody, 
35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi sprze-

daży detalicznej i hurtowej w zakresie elektrycznych maszyn 
i urządzeń, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakre-
sie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń i aparatów foto-
graficznych i artykułów fotograficznych, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie nawozów, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie farb.

(210) 480286 (220) 2017 12 19
(731) NIEDZIAŁEK MAGDALENA DĄBRÓWKA, Dąbrówka
(540) Lubelskie jest tu! LUB

(531) 05.03.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i karton oraz wyroby z tych mate-
riałów mianowicie: biuletyny informacyjne, broszury, ulot-
ki, chorągiewki papierowe, gazety, materiały piśmienne 
do kolorowania, naklejki, papierowe podkładki pod szklanki, 
kubki, torby papierowe, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, wyroby papiernicze i introligatorskie, plakaty, pu-
blikacje reklamowe, kalendarze, katalogi okolicznościowe, 
dzienniki, czasopisma, periodyki, książki, albumy, przewod-
niki, wydawnictwa kartograficzne, mapy, plany, przewodniki 
turystyczne, notesy, długopisy, ołówki, foldery, pocztów-
ki, karty pocztowe, widokówki, koperty, fotografie, grafiki, 
obrazy, nalepki reklamowe, arkusze ogłoszeniowe, tablice 
ogłoszeniowe, afisze, banery, zakładki do książek, pieczęcie, 
35 promocja sprzedaży towarów i usług, promocja przedsię-
biorstw, organizacja wystaw i targów, usługi marketingowe, 
usługi reklamowe w zakresie reklamy bilboardowej, reklamy 
prasowej, reklamy w Internecie, reklamy radiowej, reklamy 
telewizyjnej, usługi w zakresie rozpowszechniania reklam 
na dowolnych nośnikach, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, doradztwo handlowe, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
dotyczące jakości produktów i usług, analizy i oceny rynku.

(210) 480288 (220) 2017 12 19
(731) NIEDZIAŁEK MAGDALENA DĄBRÓWKA, Dąbrówka
(540) Lubelskie jest tu!

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier i karton oraz wyroby z tych materia-
łów nie zawarte w innych klasach, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, wyroby papiernicze i introligatorskie, 
plakaty, publikacje reklamowe, kalendarze, dzienniki, czaso-
pisma, periodyki, książki, albumy, przewodniki, wydawnic-
twa kartograficzne, mapy, plany, notesy, długopisy, ołówki, 
foldery, pocztówki, karty pocztowe, koperty, fotografie, 
grafiki, foldery, nalepki reklamowe, arkusze ogłoszeniowe, 
tablice ogłoszeniowe, kalendarze, katalogi okolicznościo-
we, obrazy, plakaty, afisze, banery, przewodniki turystycz-
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ne, zakładki do książek, widokówki, pieczęcie, 35 promocja 
sprzedaży towarów i usług, promocja przedsiębiorstw, orga-
nizacja wystaw i targów, usługi marketingowe, usługi rekla-
mowe, w zakresie reklamy billboardowej, reklamy prasowej, 
reklamy w Internecie, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, 
usługi w zakresie rozpowszechniania reklam na dowolnych 
nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, badania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, ekspertyzy dotyczące jakości 
produktów i usług, analizy i oceny rynku.

(210) 480360 (220) 2017 12 20
(731) FABRYKA LAKIERÓW I FARB TOWARZYSTWO NOBILES 

KOCHANOWICZ, SACHNOWSKI I CO. S 
PÓŁKA AKCYJNA, Włocławek

(540) NOBILES OD 1897
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, rozcieńczalniki do farb 
i lakierów.

(210) 480466 (220) 2017 12 22
(731) THINK TANK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) taxomatic

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 analizy finansowe, bankowość online, do-
radztwo w sprawach finansowych, finansowe biura rozra-
chunkowe, informacje finansowe, inwestycje finansowe, 
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pie-
niężnych, udostępnienie informacji finansowych za po-
średnictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie pełnej i uproszczonej księgowości, 
42 opracowywanie programów do przetwarzania danych, 
tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-
line i Internetu, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych 
finansowych i generowania raportów.

(210) 480545 (220) 2017 12 27
(731) SZEIDL FERENC, Piotrków Trybunalski
(540) KFT CLEANER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.07.20
(510), (511) 1 preparaty do mycia mocno zabrudzonych po-
wierzchni do użytku przemysłowego.

(210) 480576 (220) 2017 12 27
(731) ACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) ACTUM
(510), (511) 36 pożyczki pod zastaw hipoteczny, pożyczki 
pod zastaw nieruchomości, udzielenie pożyczek pod za-
bezpieczenia, udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek hi-
potecznych, pożyczki firmowe, usługi dotyczące pożyczek, 
odzyskiwanie zaległych długów, pożyczanie pod zastaw, 

udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, udzielanie po-
życzek finansowych pod zabezpieczenie, usługi finansowe, 
usługi pożyczek finansowych, usługi związane z transakcjami 
finansowymi.

(210) 480818 (220) 2018 01 04
(731) PIETRUSZKA SŁAWOMIR PPH PASŁAW, Mykanów
(540) Claudio Dessi

(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.03
(510), (511) 18 torebki damskie, portmonetki, 25 obuwie, 
paski damskie.

(210) 481145 (220) 2018 01 16
(731) PERUN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PERUN

(531) 01.15.03, 26.11.03, 26.11.21, 26.13.25, 26.04.03, 27.05.01, 
29.01.01

(510), (511) 6 osprzęt spawalniczy gazowy, zawory gazo-
we, części zamienne do wymienionych towarów, 7 palni-
ki gazowe do spawania, cięcia, lutowania oraz procesów 
pokrewnych, reduktory ciśnienia do gazów technicznych, 
przecinarki (półautomaty do cięcia tlenem), części zamienne 
do wymienionych towarów, 37 usługi instalacyjne, czyszcze-
nie, naprawy i konserwacja, 42 usługi projektowania.

(210) 481201 (220) 2018 01 17
(731) FUNDACJA CENTER OF GRAVITY, Kraków
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.15.01
(510), (511) 36 sponsorowanie i organizowanie sponsorin-
gu imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, zarzą-
dzanie i administrowanie nieruchomościami, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwesty-
cjami w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie inwe-
stycji w nieruchomości, organizowanie finansowania w za-
kresie remontu i rewitalizacji nieruchomości, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, zapewnianie 
środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi 
zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokala-
mi biurowymi, obiektami rozrywkowymi, pomieszczenia-
mi przemysłowymi, lokalami handlowymi, 41 organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizowanie 
festynów, pokazów, widowisk, spektakli, koncertów w ce-
lach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez kul-



Nr  ZT21/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

turalnych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych, pro-
wadzenie i organizowanie wystaw w celach kulturalnych, 
rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, informacje doty-
czące działalności kulturalnej, usługi sportowe i kulturalne, 
usługi rozrywkowe, organizowanie zajęć sportowych i kul-
turalnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, usługi związane z organizowa-
niem i obsługą dyskotek i przyjęć, udostępnianie obiektów 
w celach kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i spor-
towych, 43 catering, usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, 
usługi restauracji, kawiarni, kafeterie, barów, snack-barów, 
drink-barów, stołówek, kafeterii.

(210) 481278 (220) 2018 01 18
(731) RECZUCH MACIEJ MANUFAKTURA MONIMO, Żary
(540) Manufaktura MoniMo
(510), (511) 6 gałki [uchwyty] metalowe, gwoździe 
do wieszania obrazów, metalowe przedmioty artystyczne 
[z brązu], metalowe haczyki na lustra, metalowe wieszaki 
na obrazy, metalowe mocowania do wieszania obrazów 
na ścianach, metalowe wieszaki do półek, metalowe wie-
szaki na odzież, metalowe wieszaki na kapelusze, metalowe 
wieszaki na krawaty, metalowe wieszaki na torby, metalowe 
wieszaki (stojaki) na odzież, metalowe wieszaki do biżuterii, 
stojaki, półki [meble] do celów przechowywania, wytwo-
rzone z metalu, uchwyty z metalu, 11 elektryczne oprawy 
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, oprawy oświe-
tleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, oprawy 
oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy, obudowy 
i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku 
w gospodarstwie domowym, szyny zawieszone [niezelek-
tryfikowane] do elektrycznej oprawy oświetleniowej, lam-
py wiszące, lampy podłogowe, lampy ścienne, lampy stoło-
we, lampy biurkowe, lampy stojące, lampy oświetleniowe, 
lampy LED, przenośne lampy [oświetleniowe], obudowy 
do lamp, szklane osłony na lampy, lampy z metali szla-
chetnych, żyrandole z metali szlachetnych, 14 obudowy 
na zegary, zegary, zegary podłogowe, miniaturowe zegary, 
zegary na biurko, zegary w obudowie, zegary szklane, ze-
gary z metali szlachetnych w ramie z metali szlachetnych, 
marmuru i drewna, 16 obrazy artystyczne, obrazy i zdję-
cia, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy z me-
tali szlachetnych w ramie z metali szlachetnych, marmuru 
i drewna, oprawki na zdjęcia lub obrazy, 20 drewniane ramy 
i ramki do obrazów, listwy na ramy do obrazów, lustra ła-
zienkowe, lustra ścienne, lustra w ramie z metali szlachet-
nych, lustra w ramie z marmuru i drewna, ławy [meble], 
ławy i stoliki z drewna, szkła i metali szlachetnych, ozdobne 
lustra, oprawy do obrazów [ramy], ramy do obrazów, ramki 
na obrazy i fotografie, ramy do obrazów i zdjęć, stoliki, sto-
liki kawowe, stoliki salonowe, stoliki nocne, stoliki do herba-
ty, 21 młynki do soli, młynki do pieprzu, młynki do pieprzu 
i soli z drewna i metali szlachetnych, pieprzniczki, pierście-
nie na serwetki z metali szlachetnych, solniczki, solniczki 
z metali szlachetnych, serwetniki, serwetniki z drewna i me-
tali szlachetnych, świeczniki, świeczniki [oprawy], świecz-
niki z metali szlachetnych, świeczniki z drewna, świeczniki, 
nie z metali szlachetnych.

(210) 481512 (220) 2018 01 23
(731) KASPRZAK WANDA ARTYSTYCZNY SALON ŚLUBNY 

WANDA, Częstochowa
(540) Narodowy Dom Mody WANDA
(510), (511) 25 odzież.

(210) 481513 (220) 2018 01 23
(731) KASPRZAK WANDA ARTYSTYCZNY SALON ŚLUBNY 

WANDA, Częstochowa
(540) Wanda

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 24.09.02
(510), (511) 25 odzież.

(210) 481514 (220) 2018 01 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Berimal Forte
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 481716 (220) 2018 01 29
(731) IKOSMETYKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ikosmetyki.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.99, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], broszury, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], afisze, plakaty, karty pocztowe, 
kalendarze wskazujące dzień tygodnia, przyrządy do pisania, 
opakowania z tworzyw sztucznych, proporczyki z papieru, 
karton opakowaniowy, publikacje promocyjne, papier i kar-
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ton, 35 badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji uro-
dy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, gromadzenie informacji w reje-
strach komputerowych, dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystry-
bucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, pró-
bek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekody-
stansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja 
próbek reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków 
i próbek do celów reklamowych, dystrybucja prospektów 
i próbek, oferowanie próbek produktów, prezentowanie to-
warów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, 
prezentacje towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących 
reklamowanych towarów i usług, przygotowanie materiałów 
reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezen-
tacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dystrybucji 
próbek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefonicz-
ne, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, 
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywa-
nie kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów 
reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie 
ulotek reklamowych, publikacja reklam, promocja sprzeda-
ży, promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów 
reklamowych online, reklama i marketing, reklama i usługi re-
klamowe, reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, świadczenie usług porównania 
cen online, telemarketing, udostępnianie i wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane 
zamówienia towarów, udostępnianie katalogów [spisów] 
informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, udzielanie informacji konsumenckich o pro-
duktach w zakresie kosmetyków, udzielanie porad dla kon-
sumentów o produktach, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usłu-
gi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi re-
klamowe mające na celu promowanie handlu elektroniczne-
go, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji 
towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, usługi reklamowe w zakresie artykułów per-
fumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosme-
tycznych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
usługi reklamy graficznej, usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, usługi sklepów detalicznych online zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie 
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
wydawanie ulotek reklamowych, wynajem powierzchni re-
klamowej na stronach internetowych, wynajem przestrzeni 

reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej 
on-line, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom 
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z ra-
batowych kart członkowskich, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, organizowanie pokazów w celach handlowych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line.

(210) 481723 (220) 2018 01 30
(731) INNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) innect
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie 
zarządzania marketingowego i doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, usługi porównywania roz-
wiązań w działalności gospodarczej, ocena praktyk w orga-
nizacji działalności gospodarczej, prowadzenie badań i analiz 
porównawczych przedsiębiorstw, sporządzanie raportów 
dotyczących analiz porównawczych przedsiębiorstw, ba-
dania i analizy rynkowe, badania działalności gospodarczej, 
analizy funkcjonowania firm, analizy biznesowe i doradz-
two w zakresie analiz biznesowych, sporządzanie i analiza 
statystyk biznesowych, doradztwo w zakresie statystyk biz-
nesowych, usługi w zakresie analizy danych dotyczących 
działalności gospodarczej, analiza systemów zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi porównywania w zakresie 
praktyk zarządzania, systematyzowanie danych i informacji 
dotyczących działalności gospodarczej w komputerowych 
bazach danych do użytku biznesowego, doradztwo, opraco-
wywanie, wdrażanie i rozwój systemów zarządzania, syste-
mów wspomagania decyzji zarządczych, systemów eksperc-
kich, programów motywacyjnych i modeli skłonnościowych 
w przedsiębiorstwie, doradztwo w zakresie zasobów ludz-
kich, 36 doradztwo finansowe i usługi konsultingu finan-
sowego, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, 
usługi oceny ryzyka finansowego, zarządzanie ryzykiem fi-
nansowym, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
finansowym, badania i analizy finansowe, analizy finansowo-
-ekonomiczne, badania finansowe w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem, usługi w zakresie analizy porównawczej w dziedzi-
nie finansów, prowadzenie badań i analiz porównawczych 
w dziedzinie finansów, sporządzanie analiz porównawczych 
ryzyka finansowego i inwestycyjnego, sporządzanie rapor-
tów dotyczących analiz porównawczych w dziedzinie finan-
sów, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjne-
go online nie do pobrania do uzyskania dostępu i użytkowa-
nia sieci do przetwarzania w chmurze.

(210) 481756 (220) 2018 01 30
(731) CJ Cheiljedang Corporation, Seul, KR
(540) CHEILJEDANG
(510), (511) 5 dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, 
nie do celów medycznych, 31 karmy i pasze dla zwierząt, 
ziarna [zboże], świeże warzywa, świeże owoce, pasze i karmy 
wzmacniające dla zwierząt, środki aromatyzujące i dodatki 
smakowe do karmy i pasz dla zwierząt, zwierzęta hodowla-
ne, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, ściółka dla zwie-
rząt, trzcina cukrowa.
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(210) 481779 (220) 2018 01 31
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) polline
(510), (511) 3 saszetki zapachowe.

(210) 481901 (220) 2018 02 02
(731) EVENT BOAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Event Boat

(531) 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 łodzie, łodzie sportowe, łodzie rybackie, łodzie 
rekreacyjne, barki [łodzie], łodzie żaglowe, łodzie wiosłowe, 
łodzie motorowe, łodzie składane, łodzie mieszkalne, łodzie 
nadmuchiwane, łodzie pneumatyczne, ślizgacze (łodzie mo-
torowe), łodzie ratunkowe dmuchane, dopasowane pokrowce 
na łodzie, jednostki pływające [łodzie i statki], łodzie do sprze-
daży w zestawach, łodzie wiosłowe z płaskim dnem, rekre-
acyjne łodzie z napędem odrzutowym, dopasowane osłony 
na łodzie i pojazdy morskie, amfibie, bączki [łódki], bosaki, 
bomy do łodzi, części i akcesoria do pojazdów do porusza-
nia się po wodzie, deski rozdzielcze, dopasowane pokrowce 
na pojazdy, drzewce do statków, drzewce stanowiące części 
pojazdów wodnych, dulki [do wioseł], fartuchy wodoszczelne 
[sprzęt kajakowy], elektrycznie napędzane pojazdy wodne, 
iluminatory [do statków], jachty, jachty silnikowe, kabiny po-
jazdów, kabotażowce [jednostki pływające], kadłuby łodzi, 
kadłuby statków, kajaki, kanu, katamarany, klaksony do uży-
wania podczas mgły w pojazdach, kliny łodzi, knagi, zaciski 
żeglarskie, koła sterowe do jednostek pływających, kominy 
do statków, lawety, metalowe maszty do jednostek pływają-
cych, morskie jednostki pływające, motorówki, nadmuchiwa-
ne siedzenia do pojazdów, odbijacze do pojazdów wodnych, 
odbojnice do statków morskich, okręty podwodne, ożebro-
wania statków [wręgi, ramy wręgowe], parowce, parowce 
kołowe, plandeki przystosowane [ukształtowane] do łodzi, 
płaty wodne do łodzi, pływaki do pojazdów poruszających się 
w wodzie, poduszki na siedzenia w łodziach, pojazdy do po-
ruszania się drogą wodną, pontony nadmuchiwane [łodzie 
ratunkowe], promy, rekreacyjne łodzie, skutery wodne, stery 
[do statków], stery łodzi, szalupy, tratwy, wiosła, żaglówki mo-
torowe, żaglówki.

(210) 482019 (220) 2018 02 06
(731) ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) ADVATUS INTER PROJEKT GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, 
sklepów detalicznych oraz za pośrednictwem systemu tele-
-zakupów, przy wykorzystaniu komunikacji komputerowej, 
sieci komputerowej i telewizji interaktywnej, sklepu on-line, 
z towarami: podzespoły i akcesoria komputerowe, aparatura 
do przetwarzania informacji, urządzenia, materiały i akcesoria 
do konstrukcji teleinformatycznych sieci bezprzewodowych, 
systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem infor-
macji w sieciach teleinformatycznych - routerów, elementy 
i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria 

do konstrukcji informatycznych sieci o zasięgu lokalnym, 
sieci miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji 
IP, w tym urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach 
komputerowych, modemy, monitory komputerowe, płytki 
krzemowe półprzewodnikowe do obwodów scalonych, płyt-
ki półprzewodnikowe- chipy, półprzewodniki, centralne jed-
nostki przetwarzania, w tym procesory, przekaźniki sygnałów 
elektronicznych, moduły ładowalne, w tym publikacje elektro-
niczne, maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszy-
ny i urządzenia dla przemysłu i handlu, w tym kasy fiskalne, 
maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny faksymilowe, 
maszyny sumujące, aparaty radiowe, aparatura do radioko-
munikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura 
radiotelegraficzna, maszty radiotelegraficzne, przewody tele-
graficzne, przewody telefoniczne, przenośne telefony, nadaj-
niki telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyj-
ne, maszty do łączności radiowej, odbiorniki radiowe, anteny 
i maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, słuchawki 
telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy, telekopiarki, karty in-
teligentne, w tym karty z obwodami zintegrowanymi, złącza 
elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, złącza do-
pasowujące elektryczne, 37 usługi instalowania, konserwacji 
i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany, usługi 
w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesy-
łowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrak-
cyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konser-
wacji i naprawy maszyn i urządzeń biurowych, księgujących 
i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraficzne 
oraz usługi obejmujące: łączność poprzez terminale kompute-
rowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, łączność radiową, łączność telefoniczną, łączność 
telegraficzną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę elektroniczną, 
połączenia i trasy połączeń (usługi) dla telekomunikacji, połą-
czenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, 
przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, te-
lefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci 
komputerowej, radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablo-
wą, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze radio-
we, telefoniczne lub za pomocą innych środków łączności 
elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje oprogramo-
wania komputerowego, powielanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie oprogramowania komputerowego 
i projektowanie systemów komputerowych w dziedzinie łącz-
ności bezprzewodowej, wypożyczanie i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, analizy systemów kompute-
rowych, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, kon-
wersja danych przez programy komputerowe, wypożyczanie 
komputerów, usługi związane z projektowaniem budynków, 
doradztwo budowlane, analizy i badania techniczne w dzie-
dzinie łączności bezprzewodowej.

(210) 482024 (220) 2018 02 06
(731) TARKOWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) CreditScan
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(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 36 udzielanie kredytów.

(210) 482182 (220) 2018 02 08
(731) SAWA-PASTERNAK SYLWIA ISKRA - EDUKACJA, 

ANIMACJA, SZKOLENIA, Dobryniów
(540) LAM Latająca Akademia Muzyki

(531) 09.07.01, 09.07.25, 22.01.10, 22.01.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 płyty z materiałem audiowizualnym marki za-
jęć „LAM - Latającej Akademii Muzyki”, 41 zajęcia muzyczne, 
szkolenia, kursy i warsztaty z innowacyjnej koncepcji na-
uczania muzyki „LAM”, muzyczna edukacja od przedszko-
la do konserwatorium: nauczanie gry na instrumentach 
już w wieku przedszkolnym połączone z zajęciami umuzykal-
niającymi, rozpoczęcie nauki muzyki w okresie przedszkol-
nym połączone z praktyczną nauką gry na instrumentach: 
instrumentarium Carla Orffa (w szczególności opanowanie 
gry na dzwonkach chromatycznych, metalofonach, opano-
wanie gry na fortepianie, podstawy gry na fortepianie, flecie 
prostym, skrzypcach, ukulele, okarynie), opanowanie zapisu 
nutowego - autorski program nauczania w oparciu o własną 
literaturę i publikacje muzyczne.

(210) 482187 (220) 2018 02 08
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Majonez KIELECKI lekki 30% mniej tłuszczu 

30% mniej cukru

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 25.01.15, 24.09.02, 19.03.01, 
07.01.12, 05.09.17, 05.09.15, 05.09.21

(510), (511) 30 majonezy, majonezy smakowe, sosy na bazie 
majonezu.

(210) 482189 (220) 2018 02 08
(731) DORADZTWO GOSPODARCZE SOLID EKSPERT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) 

(531) 24.05.02
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, audyt.

(210) 482193 (220) 2018 02 08
(731) KUCHARCZYK-DZIOBA ZOFIA NOWY AUDYT, 

Warszawa
(540) NOWY AUDYT

(531) 27.05.01, 16.03.17
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, audyt.

(210) 482272 (220) 2018 02 12
(731) MIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) M MIVINO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż wina.

(210) 482276 (220) 2018 02 12
(731) MIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) M MIVINO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż wina.

(210) 482311 (220) 2018 02 13
(731) BJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) BOHUN
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkołiolowe, 34 artykuły dla 
palących: tytoń, papierosy, cygara, zapałki.

(210) 482361 (220) 2018 02 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) SASKALIA APARTAMENTY

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieru-
chomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 bu-
downictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowa-
nie projektów technicznych, projektowanie budynków.

(210) 482362 (220) 2018 02 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SASKALIA APARTAMENTY

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieru-
chomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 bu-
downictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowa-
nie projektów technicznych, projektowanie budynków.

(210) 482428 (220) 2018 02 16
(731) ŚPIEWAK ALICJA MAGNES, Hermanów
(540) m magnes MAGNESLINES

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie.

(210) 482437 (220) 2018 02 16
(731) JAMROZIK JOANNA, Bytom

(540) apteka radosna

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [środki toaletowe], aromaty [olejki aroma-
tyczne], balsamy inne niż do celów medycznych, błyszczyki 
do ust, kosmetyki do brwi, preparaty do demakijażu, prepa-
raty do depilacji, preparaty do kąpieli, kosmetyki, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, kremy kosmetyczne, lakiery 
do paznokci, mleczko kosmetyczne, ołówki [kredki] kosme-
tyczne, ołówki do brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
perfumeryjne (produkty -), perfumy, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, płyny do pielęgnacji wło-
sów, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów 
kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, 
preparaty do opalania, przeciwpotowe mydła, puder do ma-
kijażu, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, skóra [preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji-], szampony, środki do czysz-
czenia zębów, toaletowa (woda-), włosy (farby do-), lakiery 
do włosów, preparaty do kręcenia włosów, wosk do depilacji, 
zestawy kosmetyków, żele do wybielania zębów, zmywacze 
do paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycz-
nych, dezodoranty przeciwpotne, preparaty przeciwpotne, 
nielecznicze spraye do jamy ustnej, płyny do płukania jamy 
ustnej, środki do higieny jamy ustnej, odświeżacze odde-
chu, waciki do celów kosmetycznych, 5 borowina do kąpieli, 
borowina lecznicza, chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier 
do celów medycznych, cukierki do celów leczniczych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, prepa-
raty farmaceutyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, intymne preparaty nawilżające, sole 
do kąpieli do celów medycznych, zioła lecznicze, napary 
lecznicze, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele 
do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów 
farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, odchu-
dzanie [preparaty medyczne do-], tabletki wspomagające 
odchudzanie, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, 
odżywcze suplementy diety, tabletki wspomagające opala-
nie, plastry samoprzylepne, podpaski, suplementy diety za-
wierające propolis, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, tampony, preparaty witaminowe, środki do czyszcze-
nia jamy ustnej, cukierki do celów leczniczych, lecznicze na-
poje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje zioło-
we od użytku leczniczego, zioła lecznicze, nalewki do celów 
medycznych, bandaże opatrunkowe, materiały opatrunko-
we, 10 bandaże elastyczne [opatrunki], bandaże gipsowane, 
aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparaty i instrumenty 
medyczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, ortope-
dyczne wkładki, poduszki do celów medycznych, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, artykuły do ćwiczeń fizycznych 
służące do treningu fizycznego (do celów medycznych), 
opaski podtrzymujące [bandaże], opaski elastyczne do unie-
ruchamiania stawów, 44 opieka pielęgniarska (medyczna-), 
opieka medyczna i zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki 
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zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, 
salony piękności, usługi doradcze i informacyjne w dziedzi-
nie zdrowia, usługi klinik medycznych.

(210) 482490 (220) 2018 02 22
(731) JANISZEWSKA EWA EVAC, Gdynia
(540) COATED

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
nieprzemakalna, odzież wiatroszczelna, odzież o termo-
izolacyjnych właściwościach, odzież outdoorowa, odzież 
w stylu sportowym, kurtki i płaszcze nieprzemakalne, kurt-
ki z kapturem chroniące przed wiatrem i zimnem, płaszcze 
przeciwdeszczowe, ponczo przeciwdeszczowe, anoraki, 
wiatrówki, kurtki puchowe, kamizelki puchowe, dolne czę-
ści ubrań (odzież), spodnie nieprzemakalne, spodnie dreso-
we, dresy ortalionowe, bojówki, chinosy, spódnice, dzianina 
(odzież), bluzy dresowe, bluzy sportowe, polary, tuniki, pod-
koszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki z długimi 
rękawami, nakrycia głowy, paski (odzież), szaliki, rękawiczki 
(odzież), obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, buty 
wodoodporne.

(210) 482493 (220) 2018 02 17
(731) KOWALIK PAULINA MARIA CENTRUM ARTYSTYCZNO- 

-EDUKACYJNE, Kaszów
(540) POPULARNI

(531) 22.01.15, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji: imprez muzycz-
nych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyj-
nych, plenerowych, festiwali, wszelkich form publicznych 
występów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozryw-
kowym lub szkoleniowym, organizacji pokazów z wykorzysta-
niem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, wykonywanie koncertów rozrywkowych, 
produkcja filmów i widowisk, impresariat muzyczny, usługi 
w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie orga-
nizowania, nagrywania, montażu i rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze, usługi obej-
mujące prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, organizowanie 
koncertów i tras koncertowych, usługi w zakresie organizacji 
i obsługi dyskotek, komponowanie utworów muzycznych 
oraz tworzenie tekstów piosenek, produkcja teledysków, pro-
wadzenie studia nagrań, doradztwo muzyczne, doradztwo 
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia artystów mu-
zyków, fotoreportaże, tworzenie choreografii, publikacje ksią-
żek i tekstów o tematyce muzycznej, udostępnianie publikacji 
elektronicznych dotyczących tematyki muzycznej, tworzenie 
scenariuszy, oprawa muzyczna w przedstawieniach teatral-
nych i widowiskowo-kabaretowych, informacja o imprezach 
artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 

rozrywkowych, organizowanie balów, imprez okolicznościo-
wych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie fil-
mów na taśmach wideo i DVD, wypożyczanie instrumentów 
muzycznych.

(210) 482510 (220) 2018 02 19
(731) RACKET SCIENCE STUDIOS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) iChallenge

(531) 26.01.12, 26.07.03, 26.07.25, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje mobilne do przenośnych urządzeń 
telekomunikacyjnych, aplikacje mobilne do przenośnych 
urządzeń telekomunikacyjnych służących do wyznacza-
nia położenia na polu gry w grach sportowych, aplikacje 
mobilne do przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych 
służących do wyznaczania trajektorii przemieszczania się 
przedmiotu w polu i poza polem gry w grach sportowych, 
urządzenia do zdalnego wyznaczania położenia na polu gry 
i poza polem gry w grach sportowych, systemy elektronicz-
ne do rozstrzygania kontrowersyjnych punktów w grach 
sportowych, programy komputerowe, nośniki z programami 
komputerowymi, 38 przesyłanie drogą elektroniczną infor-
macji dotyczących rozstrzygania kontrowersyjnych punktów 
w grach sportowych, przesyłanie drogą elektroniczną infor-
macji dotyczących położenia i przemieszczania się przed-
miotu w polu gry i poza polem gry w grach sportowych.

(210) 482513 (220) 2018 02 19
(731) MARDOM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lipniki Stare

(540) SCANDI
(510), (511) 20 rolety do okien, rolety wewnętrzne, żaluzje 
wewnętrzne, żaluzje niemetalowe, żaluzje wewnętrzne li-
stwowe, żaluzje pionowe [wewnętrzne], wertikale nieme-
talowe, karnisze niemetalowe, niemetalowe szyny sufitowe, 
niemetalowe akcesoria i osprzęt do okien w tym: kółka, haki, 
szyny, rolki, sznury, uchwyty do zasłon i firan, niemetalowe 
dekoracyjne listwy i paski do okien, niemetalowe dekoracje 
do karniszy, zasłony i paski do okien: bambusowe, z korali-
ków i z plecionek, okiennice wewnętrzne, 24 okienne tka-
niny dekoracyjne, produkty do zasłaniania okien, firanki, ko-
tary, zasłony z surowców włókienniczych, zasłony z tworzyw 
sztucznych i naturalnych, tekstylia w postaci akcesoriów 
okiennych w tym uchwyty do zasłon, falbany z tkanin, sznury 
i pasy tekstylne, lambrekiny, podszewki do zasłon.

(210) 482563 (220) 2018 02 19
(731) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 1923 Hanka SIEMIANOWICE TRADYCYJNY michałek 

Z SIEMIANOWIC
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(531) 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.02, 
26.11.08, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, batony, 
cukierki, czekolada, gumy do żucia, herbatniki, karmelki, po-
madki [cukierki], pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki 
z bakaliami, galaretki, słodycze, wafelki, chałwa.

(210) 482564 (220) 2018 02 19
(731) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 1923 Hanka SIEMIANOWICE MICHAŁEK 

Z SIEMIANOWIC

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.02, 26.01.17, 
26.01.18, 27.07.01

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, batony, 
cukierki, czekolada, gumy do żucia, herbatniki, karmelki, po-
madki [cukierki], pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki 
z bakaliami, galaretki, słodycze, wafelki, chałwa.

(210) 482565 (220) 2018 02 19
(731) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Fresh MOUNTAIN

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, batony, 
cukierki, czekolada, gumy do żucia, herbatniki, karmelki, po-
madki [cukierki], pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki 
z bakaliami, galaretki, słodycze, wafelki, chałwa.

(210) 482576 (220) 2018 02 20
(731) WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) woda Opolanka Z GŁĘBI ZIEMI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.01, 12.03.01, 
12.03.11, 12.03.25, 01.15.15

(510), (511) 35 kampanie marketingowe, usługi marke-
tingowe, dostarczanie informacji marketingowej, usługi 
reklamowe i marketingowe, doradztwo reklamowe i mar-
ketingowe, badania rynku i badania marketingowe, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi marketingo-
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, admi-

nistrowanie dotyczące marketingu, udostępnianie raportów 
marketingowych, planowanie strategii marketingowych, 
opracowywanie ankiet marketingowych, analiza trendów 
marketingowych, przygotowywanie planów marketingo-
wych, dostarczanie informacji marketingowych, promocja 
sprzedaży.

(210) 482666 (220) 2018 02 22
(731) MAŁEK MATEUSZ, Jadowniki
(540) Clinica Uśmiechu stomatologia

(531) 24.17.02, 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie pielęgna-
cji urody i ochrony zdrowia, usługi stomatologiczne, tech-
nika dentystyczna, implantologia stomatologiczna, usługi 
w zakresie: stomatologii zachowawczej, profilaktyki, chorób 
dziąseł i przyzębia, implantacji stomatologicznej, stomatolo-
gii estetycznej, chirurgii, chirurgii stomatologicznej, chirurgii 
szczękowej, ortodoncji, periodontologii, endodoncji, prote-
tyki, stomatologii dziecięcej, medycyny stomatologicznej 
sportowej, diagnostyka stomatologiczna, usługi rentgenow-
skie, usługi rentgenowskie związane z diagnostyką stomato-
logiczną, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej dla pacjen-
tów stomatologicznych, usługi klinik medycznych i protetyki 
stomatologicznej, usługi fizykoterapii i rehabilitacji stomato-
logicznej, usługi medycyny estetycznej i kosmetologii, usługi 
konsultacyjne i poradnictwo w zakresie oferty ochrony zdro-
wia, medycyny i stomatologii, porady lekarskie i stomatolo-
giczne, wypożyczanie sprzętu do terapii stomatologicznej 
i medycznej.

(210) 482681 (220) 2018 02 22
(731) ŻAK MARIA, Warszawa
(540) Mery Spolsky

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, fotografie, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, publikacje, broszury, czasopisma, 25 odzież, nakry-
cia głowy, t-shirty, paski, 41 usługi w zakresie organizacji i ob-
sługi imprez artystycznych i dyskotek, informacji o impre-
zach artystycznych, komponowanie utworów muzycznych, 
wypożyczania nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki 
na nośnikach audio i video, w tym DVD, usługi w zakresie 
spektakli i widowisk w dziedzinie kultury i rozrywki, rozrywki 
i informacji o rozrywce, studia nagrań, udostępnianie sprzętu 
do karaoke, telewizyjnych programów rozrywkowych, pisa-
nie scenariuszy, produkcja filmów, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, orkiestry.

(210) 482706 (220) 2018 02 22
(731) BRZEZIŃSKI SZYMON HENRYK, Siemianowice Śląskie
(540) MS LOGISTICS
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizacja podróży.
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(210) 482707 (220) 2018 02 22
(731) BILIK DOMINIKA PRAKTYKA PODOLOGII, Wrocław
(540) DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWEJ STOPY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 10 urządzenia ortopedyczne, aparaty orto-
pedyczne, artykuły ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, 
taśmy ortopedyczne, podeszwy ortopedyczne, przyrządy 
i urządzenia stosowane w chirurgii stopy, wkładki do stóp, 
wkładki nastawiające do palców u stóp, wkładki na płasko-
stopie, ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, 
podkładki ortopedyczne do stóp, ortopedyczne poduszki 
do stóp, bandaże ortopedyczne do stóp, separatory palców 
u nóg do celów ortopedycznych, wkładki ortopedyczne 
do obuwia, podeszwy ortopedyczne do obuwia, urządze-
nia do masażu stóp, ortopedyczne wszczepialne protezy 
stawów, obuwie ortopedyczne do ćwiczeń, ortezy stóp, 
42 usługi diagnostyki komputerowej, usługi diagnostyki 
w zakresie podologii, laboratoria medyczne, medyczne ba-
dania naukowe, projektowanie i opracowywanie medycznej 
aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie 
medycznej aparatury ortopedycznej, badania biologiczne, 
badania kliniczne i badania medyczne naukowe, 44 prowa-
dzenie placówek medycznych, usługi sanatoriów, ośrodki 
zdrowia, kliniki medyczne, usługi świadczone przez szpitale, 
badania medyczne, pomoc medyczna, usługi indywidual-
nych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi diagnosty-
ki medycznej, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 
usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowie-
ka, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze i in-
formacyjne w dziedzinie podologii, konsultacje medyczne 
w zakresie podologii, usługi spa medycznych, usługi w za-
kresie medycyny sportowej, rehabilitacja fizyczna, opraco-
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka zdrowotna doty-
cząca gimnastyki korekcyjnej, terapia medyczna zajęciowa, 
medyczna pielęgnacja stóp, opieka zdrowotna w zakresie 
terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych.

(210) 482732 (220) 2018 02 23
(731) SZCZURASZEK MARIUSZ, Ostrów Wielkopolski; 

URBANIAK MACIEJ, Poznań; ŚWIĄTEK MARCIN, 
Radłów

(540) Jubileuszowe PIWO JASNE PEŁNE

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi 
browarnicze.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 482734 (220) 2018 02 23
(731) SZCZURASZEK MARIUSZ, Ostrów Wielkopolski; 

URBANIAK MACIEJ, Poznań; ŚWIĄTEK MARCIN, 
Radłów

(540) REJTAN PIWO JASNE PEŁNE

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi 
browarnicze.
551) wspólne prawo ochronne

(210) 482737 (220) 2018 02 23
(731) CIEŚLIK SYLWESTER PRZEMYSŁAW, Kęty
(540) VEDO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.12
(510), (511) 11 armatura sanitarna - baterie umywalkowe, 
wannowe, prysznicowe, bidetowe, zlewozmywakowe, arma-
tura sanitarna samozamykająca, systemy natryskowe, syste-
my odpływowe, syfony, przelewy wannowe.

(210) 482741 (220) 2018 02 23
(731) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) OKTANMAX
(510), (511) 4 świece parafinowe i woskowe, świeczki para-
finowe i woskowe, wkłady do zniczy parafinowe, woskowe 
i olejowe, znicze parafinowe i woskowe, 9 baterie, akumu-
latory, 11 lampy elektryczne, lampki elektryczne na choinkę, 
świetlne ozdoby choinkowe, węże świetlne, świeczniki, za-
palniczki i zapalarki do gazu.

(210) 482742 (220) 2018 02 23
(731) WICHROWSKA ANNA IMBIR, Lublin
(540) ĄKA
(510), (511) 43 usługi restauracji, barów, kawiarni, pubów, 
usługi kateringowe, usługi w zakresie przygotowywania po-
siłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

(210) 482743 (220) 2018 02 23
(731) MIZIOŁEK MARCIN MIZIOŁEK COACHING JĘZYKOWY, 

Włocławek
(540) SPIRAL COACHING

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji lub kształcenia, 
informacja o edukacji, porady w zakresie edukacji lub kształ-
cenia, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
- szkolenia, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, do-
radztwo zawodowe i coaching, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, publikacje elektroniczne on-line książek i periody-
ków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, usługi sprawdzianów edukacyjnych, pisanie 



Nr  ZT21/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 19

tekstów innych niż reklamowe, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci kompu-
terowych, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji lub 
kształcenia.

(210) 482744 (220) 2018 02 23
(731) STACHOWICZ-NIEWIADOMSKA MONIKA MAVIE, 

Bydgoszcz
(540) maVie. PLAN YOUR LIFE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 terminarze i organizery do pobrania, które 
można wydrukować, elektroniczne terminarze osobiste, 
elektroniczne organizery, 16 terminarze [materiały drukowa-
ne], plany dnia [terminarze], organizery osobiste, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wyko-
rzystaniem telekomunikacji następujących towarów: termi-
narze i organizery do pobrania, które można wydrukować, 
elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery, 
terminarze [materiały drukowane], plany dnia [terminarze], 
organizery osobiste.

(210) 482753 (220) 2018 02 23
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA LUBELSKA 

TRANSPORT AUTOMOTIVE

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13, 18.01.21
(510), (511) 41 wyższe uczelnie, informacja o edukacji, 
kształcenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów.

(210) 482768 (220) 2018 02 26
(731) LOCALITY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) szopsy.pl

(531) 10.03.13, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, bezpośrednia reklama pocztowa, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady 

udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, obróbka tekstów, optymalizacja stron interneto-
wych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji do-
datkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projek-
towanie materiałów reklamowych, rejestracja komunikatów 
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe, usługi prenu-
meraty gazet dla osób trzecich, usługi public relations, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie porównywania cen, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 482771 (220) 2018 02 26
(731) LOCALITY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) locality+

(531) 24.13.14, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, bezpośrednia reklama pocztowa, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, obróbka tekstów, optymalizacja stron interneto-
wych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji do-
datkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projek-
towanie materiałów reklamowych, rejestracja komunikatów 
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
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nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe, usługi prenu-
meraty gazet dla osób trzecich, usługi public relations, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie porównywania cen, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 482789 (220) 2018 02 26
(731) KARPIŃSKI MACIEJ ULTRAPATENT, Gliwice
(540) WARMTRAGER
(510), (511) 1 płyny niezamarzające i chemikalia do instalacji 
grzewczych i chłodzących, glikole, płyny solarne, płyny nie-
zamarzające do silników spalinowych, chemikalia stosowane 
w przemyśle motoryzacyjnym, woda destylowana.

(210) 482791 (220) 2018 02 26
(731) KARPIŃSKI MACIEJ ULTRAPATENT, Gliwice
(540) GLIKOR
(510), (511) 1 płyny niezamarzające i chemikalia do instalacji 
grzewczych i chłodzących, glikole, płyny solarne, płyny nie-
zamarzające do silników spalinowych, chemikalia stosowane 
w przemyśle motoryzacyjnym, woda destylowana.

(210) 482792 (220) 2018 02 26
(731) KARPIŃSKI MACIEJ ULTRAPATENT, Gliwice
(540) PROCOLD
(510), (511) 1 płyny niezamarzające i chemikalia do instalacji 
grzewczych i chłodzących, glikole, płyny solarne, płyny nie-
zamarzające do silników spalinowych, chemikalia stosowane 
w przemyśle motoryzacyjnym, woda destylowana.

(210) 482803 (220) 2018 02 26
(731) SZCZURASZEK MARIUSZ, Ostrów Wielkopolski; 

URBANIAK MACIEJ, Poznań; ŚWIĄTEK MARCIN, 
Radłów

(540) BROWAR OSTRÓW WLKP 

(531) 05.11.15, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi 
browarnicze.
551) wspólne prawo ochronne

(210) 482817 (220) 2018 02 23
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) 

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.02
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przezna-
czone dla przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym, 
tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje chemicz-
ne nieprzetworzone, spoiwa, kleje i zaprawy klejowe, kleje 
i zaprawy do okładzin i płytek, chemiczne środki impregnu-
jące i konserwujące do betonu, w tym zapewniające odpor-
ność na wilgoć, silikony, preparaty do odtłuszczania stosowa-
ne w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do lakierów, 
preparaty i środki do matowienia, kit szklarski., domieszki 
i dodatki chemiczne do betonu, plastyfikatory, modyfikatory, 
utwardzacze, mieszaniny chemiczne do wzmacniania be-
tonu, spoiwa, środki wiążące i zlepiające do betonu, środki 
chemiczne do napowietrzania betonu, mieszanki do zabez-
pieczania betonu przed pyleniem, opóźniacze do użytku 
z betonem, mieszanki chemiczne do pielęgnacji betonu, 
środki konserwujące do betonu (poza farbami i olejami), 
żywice akrylowe, 17 materiały izolacyjne, zaprawy izolacyj-
ne, taśmy izolacyjne, kit, tkaniny izolacyjne, farby i lakiery 
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, substancje do izolacji 
przeciwwilgociowych stosowane w budownictwie, materia-
ły uszczelniające, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, ma-
teriały wypełniające, bawełna (wata) do uszczelniania, wełna 
mineralna, wata szklana, materiały ciepłochronne, materiały 
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, półprzetwo-
rzone żywice syntetyczne, 19 materiały budowlane nieme-
talowe, asfalt, smoła i bitumy, wyroby i powłoki bitumiczne 
stosowne w budownictwie, beton, zaczyn cementowy, gips, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, tynki, zaprawy 
i masy budowlane, w tym murarskie, tynkarskie, do spoino-
wania okładzin, rury sztywne niemetalowe stosowane w bu-
downictwie, cement do łączenia elementów i wypełniania 
spoin, zaprawy cementowe do łączenia elementów i wypeł-
niania spoin.

(210) 482818 (220) 2018 02 23
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ATLAS OK!

(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.03.01, 26.05.01, 27.05.01, 24.17.04, 
29.01.15

(510), (511) 1 kleje do użytku w budownictwie, 19 zaprawy 
klejowe do celów budowlanych.
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(210) 482820 (220) 2018 02 27
(731) PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo
(540) WERANDA bistro

(531) 11.03.08, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ryby, skorupiaki, raki, 
homary, ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostrygi, 
podroby, przetwory z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, gala-
rety mięsne, ekstrakty mięsne, zupy, w tym jarzynowe, 
bulion, rosół, flaki, warzywa gotowane, suszone, chipsy, 
chrupki, placki ziemniaczane, przetwory owocowe, konfitu-
ry, marmolady, dżemy, galaretki, sałatki owocowe i warzyw-
ne, przekąski na bazie owoców, produkty mleczne, napoje 
mleczne lub z przewagą mleka, bita śmietana, sery, jaja 
i przetwory z jaj, pikle, koncentraty zup, bulionów i roso-
łów, koncentraty obiadowych dań mięsnych, rybnych, dro-
biowych, warzywnych, nabiałowych oraz dań mieszanych 
z tych produktów, koncentraty obiadowych dań na bazie 
puree ziemniaczanego lub z grochu, kluski i placki ziemnia-
czane w proszku, tłuszcze jadalne, 30 aromaty do żywności, 
aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, 
ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje na bazie czeko-
lady, galaretki owocowe, herbata, w tym herbata mrożona, 
lody, sorbety, jogurty mrożone, napoje na bazie kakao, 
kanapki, kawa, napoje na bazie kawy, majonezy, makaro-
ny, sosy mięsne, sosy sałatkowe, paszteciki, pierożki, pizze, 
przekąski, sosy przyprawiane na bazie owoców i warzyw, 
ryż, sosy do polewania deserów, spaghetti, tarty z nadzie-
niem owocowym, tarty z nadzieniem z sera, boczku itp., 
tortille, produkty na bazie mąki, koncentraty obiadowych 
dań makaronowych, gofry, racuchy i naleśniki w proszku, 
32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków 
owocowych, napoje bezalkoholowe z soków warzywnych, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, wody mineralne, nek-
tary owocowe, wody gazowane, wody niegazowane, kok-
tajle bezalkoholowe, lemoniady, piwo, soki owocowe, soki 
warzywne, sorbety (napoje), napoje serwatkowe, 33 napoje 
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawiera-
jące owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, likiery, ape-
ritify, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, nalewki, koktajle, 
miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, 43 usługi w zakresie 
prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni, wi-
niarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych 
i innych punktów gastronomicznych, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
- catering, organizowanie przyjęć okolicznościowych.

(210) 482852 (220) 2018 02 27
(731) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź
(540) REPUBLIKA BURGERA

(531) 01.01.04, 26.05.06, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze po-
chodzenia zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, 
produkty mleczne, rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, 35 do-
radztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi 
sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe, 
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie 
na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli, pro-
wadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie pro-
wadzenia pizzerii, restauracji, klubów, bary szybkiej obsłu-
gi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack 
- bary, stołówki, obsługa gastronomiczna kongresów, semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.

(210) 482890 (220) 2018 02 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU 

I USŁUG GRUNTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz

(540) ziemiańska
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe 
destylowane, ekstrakty alkoholowe, wódka, wino, whisky, 
brandy, owocowe ekstrakty z alkoholem, nalewki, gorzkie 
nalewki.

(210) 482900 (220) 2018 02 28
(731) WOŹNICKI PAWEŁ DACOTA ARCHITEKT FINANSOWY, 

Łódź
(540) Architekt Finansowy Zarabiamy dla Was Pieniądze 

since 2005

(531) 03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej, 36 usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i fun-
duszy emerytalnych, doradztwo w sprawach finansowych, 
udzielanie kredytów, inwestycje kapitałowe, działalność 
agentów i brokerów ubezpieczeniowych, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, 41 nauczanie i szkolenia.

(210) 483124 (220) 2018 03 05
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) Dental Tree TAŃSZA STRONA ZAKUPÓW
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(531) 05.01.16, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży materiałów i na-
rzędzi dentystycznych dla lekarzy stomatologów, usługi 
w zakresie sprzedaży narzędzi i materiałów protetycznych 
dla techników dentystycznych, sprzedaż materiałów i narzę-
dzi dentystycznych dla lekarzy stomatologów oraz narzędzi 
i materiałów protetycznych dla techników dentystycznych 
poprzez sieć komputerową (e-sklep).

(210) 483175 (220) 2018 03 06
(731) JADCZYK MAREK HARMONY, Częstochowa
(540) MHM HARMONY

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 odzież z wyłączeniem bielizny.

(210) 483222 (220) 2018 03 07
(731) ROSIŃSKI PAWEŁ PAMA, Pruszków
(540) Antybutelka
(510), (511) 21 pojemniki elastyczne z tworzyw sztucznych 
na napoje, bidony, buteleczki, butelki na napoje dla podróż-
nych, termosy, naczynia do picia, butelki z tworzyw sztucz-
nych, butelki nie ze szkła, metalu lub gumy, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna opakowań, tworzyw sztucznych, wyrobów 
z tworzyw sztucznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za po-
średnictwem Internetu opakowań, tworzyw sztucznych, wy-
robów z tworzyw sztucznych, promocja sprzedaży, informa-
cja handlowa, usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i ma-
teriałów reklamowych, usługi w zakresie marketingu i pre-
zentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach 
handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, kreowanie 
wizerunku towaru i usługi, usługi public relations, 45 udzie-
lanie licencji na prawa własności intelektualnej, w szczegól-
ności licencjonowanie znaków towarowych, zarządzanie 
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób 
trzecich.

(210) 483225 (220) 2018 03 07
(731) JABŁOŃSKA KLAUDIA, Częstochowa
(540) WARSAWAY
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, 
bokserki, majtki, odzież męska, skarpetki, skarpetki wchłania-
jące pot, legginsy, kostiumy kąpielowe, piżamy, podkoszulki 
bez rękawów, podkoszulki sportowe.

(210) 483234 (220) 2018 03 08
(731) COSMETICA COSBAR S.L., El Prat de Llobregat, ES
(540) MONTIBELLO CROMATONE METEORITES

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 3 farby do włosów, środki do rozjaśniania pase-
mek na włosach.

(210) 483240 (220) 2018 03 08
(731) HORECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) RAZEM NA DRODZE

(531) 02.09.14, 02.09.16, 07.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, czasopisma, gazety, prospekty, ka-
lendarze, katalogi, informatory, kartki okolicznościowe, em-
blematy, etykiety, nalepki, drukowane publikacje, broszury, 
38 usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnia-
nie informacji, usługi rozpowszechniania programów telewi-
zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych, usługi: emisji telewi-
zyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi 
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszech-
niania programów i informacji za pośrednictwem sieci infor-
matycznych - Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu 
satelitarnego, rozpowszechnianie audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, 41 organizowanie i prowadzenie kursów 
i szkoleń w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodo-
wej i motocyklowej, organizacja imprez związanych z jazdą 
samochodową i motocyklową, organizowanie i prowadze-
nie treningów oraz pokazów jazdy samochodowej i motocy-
klowej, organizowanie i prowadzenie szkoleń na instruktora 
jazdy, edukacja i nauczanie kierowania i prowadzenia po-
jazdów mechanicznych, szkolenie w zakresie doskonalenia 
kierowania pojazdami mechanicznymi, usługi rozrywki i na-
uczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, 
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, re-
portaży programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów 
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi dostarczania rozrywki polegające na: udo-
stępnianiu widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, fil-
mów fabularnych i dokumentalnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, zapewnieniu udziału w teleturniejach, konkur-
sach, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowa-
nie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie 
magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udo-
stępnianych w sieci internetowej.

(210) 483253 (220) 2018 03 08
(731) ŻUCHOWICZ PAWEŁ KORNER MULTIMEDIA  

& SECURITY SOLUTIONS, CRACOW SHOOTING 
ACADEMY-SZKOLENIA STRZELECKIE, Kraków

(540) CRACOW SHOOTING ACADEMY
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(531) 23.03.01, 23.03.03, 21.03.21, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 483257 (220) 2018 03 08
(731) FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY, Warszawa; ZŁOTY MELON SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Pol’and’Rock FESTIVAL KOSTRZYN NAD ODRĄ wielka 
orkiestra świątecznej pomocy 

(531) 02.09.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, 16 znaczki pocz-
towe, długopisy, ołówki, obwoluty dokumentów, obwoluty 
dla dysków nagranych, książki, czasopisma, wydawnictwa 
papierowe, katalogi, foldery, plakaty, 18 torby tekstylne, 
21 kubki, szklanki, kosmetyczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 41 organizowanie 
koncertów, festiwali muzycznych, imprez plenerowych, pro-
dukcja filmów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
551) wspólne prawo ochronne

(210) 483286 (220) 2018 03 09
(731) PRA Group, Inc., Norfolk, US
(540) PRA Group

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, agencje informacji handlowej, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarzą-
dzanie plikami, marketing ukierunkowany, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, outsourcing {doradztwo 
biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, przygotowywanie zeznań 

podatkowych, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów 
z konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, tymczasowe zarządza-
nie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi aukcyjne, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizne-
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wol-
ni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, usługi ściągania dłu-
gów, gromadzenia, nabywania, przetwarzania płatności i ad-
ministrowania nimi oraz zarządzania rachunkami na rzecz 
instytucji finansowych, pożyczkodawców, kredytodawców, 
klientów rządowych i innych stron, agencie kredytowe, 
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, 
analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość on-
line, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finan-
sowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, do-
radztwo w zakresie długów, emisja bonów wartościowych, 
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, fakto-
ring, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne 
wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel 
walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, in-
formacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapi-
tałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, 
organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
bieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie 
akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, spon-
sorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wyce-
na finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi aktuarialne, 
usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sej-
fowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi 
finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwa-
rancyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi 
ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyceny finan-
sowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, 
wyceny fiskalne, zarządzanie finansami, zarządzanie finanso-
we płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, 
zarządzanie nieruchomością, usługi funduszu dobroczynne-
go, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi charyta-
tywne, mianowicie usługi finansowe.

(210) 483287 (220) 2018 03 09
(731) MEDI-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) ORPEA REZYDENCJE

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 483288 (220) 2018 03 09
(731) PRA Group, Inc., Norfolk, US
(540) 

(531) 26.04.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności go-
spodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
prace biurowe, agencje informacji handlowej, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy 
kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, bada-
nia w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne 
prognozy, fakturowanie, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunko-
wany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, przygotowywanie zeznań podatkowych, sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zesta-
wienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu 
rynkowego, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami 

refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działal-
ności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, banko-
wość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi 
ściągania długów, gromadzenia, nabywania, przetwarzania 
płatności i administrowania nimi oraz zarządzania rachun-
kami na rzecz instytucji finansowych, pożyczkodawców, 
kredytodawców, klientów rządowych i innych stron, agen-
cje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania 
wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, 
bankowość on-line, depozyty kosztowności, doradztwo 
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, emisja bo-
nów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja 
kart kredytowych, faktoring, finansowe izby rozrachun-
kowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie 
ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana walut, 
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwe-
stycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, 
maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, or-
ganizowanie finansowania projektów budowlanych, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, 
pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i ob-
ligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finanso-
wanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokona-
nych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie 
finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finanso-
wa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za po-
średnictwem strony internetowej, usługi aktuarialne, usługi 
banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, 
usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finanso-
wania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwaran-
cyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi 
ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyceny fi-
nansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetar-
gowe, wyceny fiskalne, zarządzanie finansami, zarządzanie 
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób 
trzecich, zarządzanie nieruchomością, usługi funduszu do-
broczynnego, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usłu-
gi charytatywne, mianowicie usługi finansowe.

(210) 483289 (220) 2018 03 09
(731) MEDI-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) życie z nami trwa dalej

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 483295 (220) 2018 03 09
(731) RYBICKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) KAPSUŁY CZASU TYTANÓW
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.
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(210) 483297 (220) 2018 03 09
(731) SZYMAŃSKI ROBERT, Warszawa
(540) QUERGEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały do celów leczniczych, suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, szcze-
pionki, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 10 apara-
tura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne, 
wyroby medyczne: materiały do zszywania stosowane w chi-
rurgii, bandaże elestyczne, bandaże gipsowe, pasy przepukli-
nowe, strzykawki do celów medycznych, opatrunki gipsowe, 
opaski gipsowe, bandaże usztywniające, opaski na ramię, sta-
bilizatory na stawy, futerały przystosowane do użytku przez 
chirurgów i lekarzy, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, 
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do prepa-
ratów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne 
spraye do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe 
do celów medycznych, gorsety do celów medycznych, strzy-
kawki do zastrzyków, kompresory do zabiegów chirurgicz-
nych, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, 
łyżki do podawania leków, pojemniki do aplikowania leków, 
nici chirurgiczne, rozpylacze do celów medycznych, artykuły 
antykoncepcyjne, kompresy termoelektryczne stosowane 
w chirurgii, termometry do celów medycznych, 35 zarządza-
nie i administrowanie działalnością handlową i przemysłową, 
badania rynku, badania opinii publicznej, usługi w zakresie 
promocji i reklamy towarów, usługi marketingowe, agencje 
importowo - eksportowe, 42 usługi badawczo - rozwojowe 
w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, prowadzenie badań 
klinicznych i przedklinicznych, analizy i badania chemiczne, 
biologiczne, biotechnologiczne, naukowe i techniczne.

(210) 483298 (220) 2018 03 09
(731) NIESŁUCHOWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) BALTICA

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sur-
fingowa, kombinezony piankowe do surfingu, skafandry 
przeciwdeszczowe, 28 deski surfingowe, pokrowce na deski 
surfingowe, smycze do desek surfingowych, pady do desek 
surfingowych, stateczniki do desek surfingowych, 41 organi-
zowanie i prowadzenie: kursów, obozów, zawodów, wszyst-
kie dotyczące sportów wodnych.

(210) 483342 (220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LEPSZY BŁYSK W OKU NIŻ NA TWARZY

(531) 02.01.23, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 483343 (220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) RAZ, DWA, TRZY, KRYJESZ TY!

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 483377 (220) 2018 03 12
(731) SZULIM WIESŁAW ROSZ, Sulejówek
(540) ROSZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 teczki, saszetki męskie, biodrowe, plecaki, ko-
smetyczki, torby, pokrowce na garnitur.

(210) 483420 (220) 2018 03 12
(731) PAŁKA DARIA, Wola Dębińska
(540) BOHOGINI

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, bandany, bielizna, bluzki, 
bluzki koszulowe,bluzy dresowe, body [odzież], bokserki, buty 
damskie, chustki [apaszki], chusty plażowe, cylindry [kapelu-
sze], czapki [nakrycia głowy], odzież z dzianiny, dżerseje [ubra-
nia], damskie luźne topy, długa bielizna, kąpielowe kostiumy, 
kombinezony [odzież], koszule, koszulki bez rękawów, koszulki 
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z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, kurtki, legginsy, let-
nie sukienki, maski na oczy, obuwie, odzież, odzież damska, 
odzież surfingowa, ogrodniczki, paski [odzież], piżamy, obu-
wie plażowe, ubiory plażowe, płaszcze zimowe, podkoszulki, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, 
rękawiczki, sandały, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, 
spodnie do kolan [bryczesy], stroje plażowe, sukienki damskie, 
swetry [odzież], szale, szaliki, szlafroki, szorty, topy [odzież], tu-
niki, t-shirty, wygodne luźne spodnie.

(210) 483433 (220) 2018 03 13
(731) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin
(540) KOIMEX We deliver quality

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 transport towarów, spedycja, wynajmowanie 
magazynów.

(210) 483434 (220) 2018 03 13
(731) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin
(540) KOIMEX

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 transport towarów, spedycja, wynajmowanie 
magazynów.

(210) 483470 (220) 2018 03 13
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) pedia-biotic
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające: witaminy, mine-
rały, substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory 
roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, suplementy die-
ty zawierające białko, prebiotyki.

(210) 483578 (220) 2018 03 15
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) FARINGAN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciw-
bakteryjnym i przeciwbólowym.

(210) 483580 (220) 2018 03 15
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) FOSFACIN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny na zakażenia dróg 
moczowych.

(210) 483581 (220) 2018 03 15
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) UROMYCIN
(510), (511) 5 suplement diety, preparat na zakażenia dróg 
moczowych.

(210) 483589 (220) 2018 03 15
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) VIRAVAL
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny stosowany przeciw-
ko i w zakażeniach wirusem cytomegalii (CMV).

(210) 483598 (220) 2018 03 15
(731) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT

(531) 23.03.10, 23.03.15, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, 
broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń re-
kreacyjna, broń pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), 
broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, 
karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subka-
rabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-
-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe, wielkokalibrowe 
karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, 
ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe, 
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, 
repliki broni palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie 
do tego typu broni, 16 materiały drukowane, instrukcje, pu-
blikacje, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalen-
darze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi, 28 zabawki 
imitujące broń ręczną lub palną.

(210) 483645 (220) 2018 03 16
(731) SPOKOLOKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(540) SPOKOLOKO

(531) 17.05.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, części i akcesoria komputerowe, programy komputero-
we, 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, 
ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe, 35 zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów a mianowicie: 
komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, części 
i akcesoria komputerowe, programy komputerowe, publi-
kacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, bro-
szury, druki, materiały szkoleniowe, pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować: w sklepie hurtowym, de-
talicznym i za pośrednictwem Internetu, usługi menadżer-
skie, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, in-
formacja handlowa, prowadzenie aukcji, przetargów, usługi 
doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszu-
kiwane w komputerowych bazach danych, prowadzenie 
interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe pod-
miotów krajowych i zagranicznych, pośrednictwo handlowe 
polegające na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie agen-
cji informacji handlowej, usługi w zakresie reklamy: reklama 
w trybie online, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni reklamowej, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja i kol-
portaż materiałów reklamowych, 36 usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, w tym wynajem nieruchomości, 
37 usługi instalowania, serwis i naprawa systemów teleko-
munikacyjnych i informatycznych, 38 usługi przesyłania wia-
domości, obrazów, informacji on-line, usługi udostępniania 
forów internetowych, usługi tworzenia baz danych, 39 usłu-
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gi w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi 
wynajmowania taboru samochodowego, usługi przewozu 
osób i rzeczy transportem samochodowym, usługi w za-
kresie organizowania przejazdów turystycznych, 40 usługi 
poligraficzne, 41 usługi informacji o rekreacji i obiektach re-
kreacji, w tym za pośrednictwem Internetu, usługi edukacyj-
ne, dydaktyczne i szkoleniowe, usługi wydawnicze, 42 usługi 
programowania i doradztwa w dziedzinie programowania 
oraz doboru sprzętu komputerowego, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, hosting, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywa-
nie wyszukiwarek internetowych, 43 usługi gastronomiczne: 
prowadzenie restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi, 
usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu żywno-
ści i napojów na zamówienie osób trzecich (katering), usługi 
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, w tym usługi 
hotelowe, usługi doradztwa w zakresie sztuki kulinarnej, wy-
najmowanie sal na imprezy, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny i zastawy stołowej.

(210) 483651 (220) 2018 03 16
(731) ROGALSKI PAWEŁ, Lublin
(540) Bear eyewear

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki 
do okularów, futerały na okulary, woreczki na okulary, etui 
na okulary, akcesoria do okularów ujęte w tej klasie.

(210) 483893 (220) 2018 03 22
(731) GAJOS PIOTR RISKCE, Gdynia
(540) riskCE
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, audyt dzia-
łalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, doradztwo 
związane z audytem, usługi konsultingowe związane z za-
rządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób 
trzecich, 41 doradztwo zawodowe i coaching - doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne, doradztwo szkoleniowe w zakre-
sie zarządzania, organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów, szkoleń, nauczanie i szkolenia, szkolenia bizne-
sowe, szkolenia przemysłowe, szkolenia w zakresie technik 
przetwarzania danych, 42 audyt jakości, doradztwo techno-
logiczne, testowanie jakości produktów do celów certyfika-
cji, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standar-
dów, 45 dostarczanie informacji prawnych, usługi wsparcia 
prawnego.

(210) 483921 (220) 2018 03 22
(731) PIELA PIOTR F.U.H. NON PLUS ULTRA, Bycina
(540) EGO IST IN
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wy-
syłkowej: odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej, niemowlęcej, 
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej: obuwia 
damskiego, męskiego, dziecięcego, usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej, wysyłkowej: galanterii, dodatków odzieżo-
wych, ozdób, odzieży specjalistycznej, odzieży sportowej, 
usługi reklamowe, reklama internetowa.

(210) 483931 (220) 2018 03 22
(731) TRANSLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Lisowski Glass Studio
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, szkliwo do ceramiki, ma-
teriały chemiczne do wytwarzania szkła, 21 szkło ozdobne, 
szkło dekoracyjne nie dla budownictwa, statuetki, figurki, ta-
bliczki i dzieła sztuki wykonane ze szkła, zawarte w tej klasie, 
ceramika artystyczna, ozdoby ceramiczne, ceramiczne dzieła 
sztuki, 40 produkcja szkła, dmuchanie szkła, fazowanie szkła, 
hartowanie szkła, obróbka wykańczająca powtórna porce-
lany, polerowanie szkła, przetwarzanie ceramiki, wypalanie 
ceramiki.

(210) 483934 (220) 2018 03 22
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(210) 483935 (220) 2018 03 22
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(210) 483946 (220) 2018 03 23
(731) AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aqu@rium

(531) 24.17.17, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 pompki akwariowe, pompki napowietrzające 
do akwariów, kamienie akwariowe napowietrzające [pompy], 
9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne i kontro-
lne, aparatura do kontrolowania temperatury w akwariach 
wiwariach, oczkach wodnych i stawach, przyrządy do wska-
zywania temperatury, przyrządy pomiarowe z cyfrowym 
odczytem, urządzenia zdalnego sterowania, piloty zdalnego 
sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania oświetle-
niem, programatory czasowe, oprogramowanie kompute-
rowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami 
oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe do zdal-
nego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania], publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 11 aparatura 
grzewcza do akwariów, urządzenia do ogrzewania akwa-
riów, schładzacze do akwariów, urządzenia do filtrowania 
akwariów, zestawy filtrujące do akwariów, filtry do akwa-
riów, oświetlenie do akwariów, lampy akwariowe, podwod-
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ne lampy LED, urządzenia do uzdatniania wody morskiej 
w akwariach, 21 akwaria i wiwaria, akwaria pokojowe, terraria 
wewnętrzne, wiwaria dla mrówek, akwaria kulowe, zbior-
niki wodne [na żywe ryby], pokrywy na akwaria, ozdoby 
do akwariów, stojaki do akwariów wewnętrznych [inne niż 
meble], przyrządy do podlewania, zraszacze do podlewanie 
kwiatów i roślin.

(210) 483947 (220) 2018 03 23
(731) AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) he@ter

(531) 24.17.17, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 pompki akwariowe, pompki napowietrzające 
do akwariów, kamienie akwariowe napowietrzające- pompy, 
9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne i kontro-
lne, aparatura do kontrolowania temperatury w akwariach 
wiwariach, oczkach wodnych i stawach, przyrządy do wska-
zywania temperatury, przyrządy pomiarowe z cyfrowym 
odczytem, urządzenia zdalnego sterowania, piloty zdalnego 
sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania oświetle-
niem, programatory czasowe, oprogramowanie kompute-
rowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami 
oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe do zdal-
nego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, progra-
my komputerowe- oprogramowanie do pobrania, publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 11 aparatura 
grzewcza do akwariów, urządzenia do ogrzewania akwa-
riów, schładzacze do akwariów, urządzenia do filtrowania 
akwariów, zestawy filtrujące do akwariów, filtry do akwariów, 
oświetlenie do akwariów, lampy akwariowe, podwodne lam-
py LED, urządzenia do uzdatniania wody morskiej w akwa-
riach, 21 akwaria i wiwaria, akwaria pokojowe, terraria we-
wnętrzne, wiwaria dla mrówek, akwaria kulowe, zbiorniki 
wodne na żywe ryby, pokrywy na akwaria, ozdoby do akwa-
riów, stojaki do akwariów wewnętrznych inne niż meble, 
przyrządy do podlewania, zraszacze do podlewanie kwiatów 
i roślin.

(210) 483951 (220) 2018 03 23
(731) GÓRNY PIOTR EL POLAKO, Poznań
(540) GURAL
(510), (511) 35 profesjonalne zarządzanie działalnością arty-
styczną, agencje reklamowe, usługi reklamowe i promocyj-
ne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem 
miejsca i czasu na ogłoszenia reklamowe, publikowanie 
tekstów i ogłoszeń reklamowych, ogłoszenia internetowe, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, organizowanie 
i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usłu-
gi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, po-
przez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej 
następujących towarów: magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, dyski kompaktowe audio-CD, DVD, Blu-Ray, płyty 
fonograficzne, kasety video, pamiątki, upominki, gadżety re-
klamowe, koszulki reklamowe, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa 
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, po-

kazy towarów, organizowanie i prowadzenie pokazów mody 
w celach promocyjnych, 41 usługi w zakresie rozrywki, usługi 
w zakresie produkcji nagrań dźwiękowych, koncertów i wi-
dowisk estradowych, organizowanie i wykonywanie imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
organizowanie i wykonywanie imprez rozrywkowych oraz 
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów 
muzycznych, występów folklorystycznych, bankietów, bali. 
przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych na zle-
cenie osób trzecich polegające na zapewnieniu edukacji 
i rozrywki, usługi zespołu wokalno-muzycznego, usługi 
menedżera zespołu związane z organizowaniem i obsługą 
imprez artystycznych, informacji o imprezach artystycznych, 
usługi komponowania utworów muzycznych, usługi organi-
zowania i wykonywania koncertów, usługi studia filmowego, 
usługi studia nagrań, produkcja i montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, produkcja telewizyjnych programów 
rozrywkowych, usługi fotograficzne zawarte w tej klasie, fo-
toreportaże, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, usługi 
w zakresie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie 
czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych, treści 
video, wynajem sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych 
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: 
komputer, Internet, organizowanie i prowadzenie pokazów 
mody w celach rozrywkowych, rezerwowanie miejsc na po-
kazy, usługi wystawiennicze, usługi impresariów.

(210) 483952 (220) 2018 03 23
(731) KAMIŃSKI PAWEŁ, Wałbrzych
(540) TouchofArt (eu) European Painting Gallery

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 6 dzieła sztuki z brązu, 16 obrazy- malarstwo, 
oprawione lub nie, akwaforty- grafika, grawiury- litografia, 
wydruki Giclée, 20 rzeźby wykonane z drewna, rzeźby wyko-
nane z gipsu, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych.

(210) 483955 (220) 2018 03 23
(731) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały
(540) GO leasing

(531) 26.01.03, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów 
na raty- leasing, finansowanie leasingu pojazdów.

(210) 483963 (220) 2018 03 23
(731) GÓRNY PIOTR EL POLAKO, Poznań
(540) DONGURALESKO
(510), (511) 35 profesjonalne zarządzanie działalnością arty-
styczną, agencje reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne, 
reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem miej-
sca i czasu na ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów 
i ogłoszeń reklamowych, ogłoszenia internetowe, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, organizowanie i prowadzenie 
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kampanii reklamowych, usługi w zakresie marketingu i pre-
zentacji, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi impor-
towe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzeda-
ży w hurtowniach, sklepach, poprzez agentów oraz za po-
średnictwem strony internetowej następujących towarów: 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski kompaktowe 
audio-CD, DVD, Blu-Ray, płyty fonograficzne, kasety video, 
pamiątki, upominki, gadżety reklamowe, koszulki reklamo-
we, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, pokazy towarów, organizowanie 
i prowadzenie pokazów mody w celach promocyjnych, usługi 
impresariów, 41 usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie 
produkcji nagrań dźwiękowych, koncertów i widowisk estra-
dowych, organizowanie i wykonywanie imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanie 
i wykonywanie imprez rozrywkowych oraz ich scenografii: 
pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, wy-
stępów folklorystycznych, bankietów, bali, przyjęć, uroczy-
stości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich 
polegające na zapewnieniu edukacji i rozrywki, usługi zespołu 
wokalno-muzycznego, usługi menedżera zespołu związane 
z organizowaniem i obsługą imprez artystycznych, informacji 
o imprezach artystycznych, usługi komponowania utworów 
muzycznych, usługi organizowania i wykonywania koncer-
tów, usługi studia filmowego, usługi studia nagrań, produkcja 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja te-
lewizyjnych programów rozrywkowych, usługi fotograficzne 
zawarte w tej klasie, fotoreportaże, usługi reporterskie, usługi 
wydawnicze, usługi w zakresie publikacji elektronicznych 
on-line, publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów 
dydaktycznych, treści video, wynajem sal do celów edukacyj-
nych i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny 
i teleinformatyczny: komputer, Internet, organizowanie i pro-
wadzenie pokazów mody w celach rozrywkowych, rezerwo-
wanie miejsc na pokazy, usługi wystawiennicze.

(210) 484058 (220) 2018 03 26
(731) Meffert AG Farbwerke, Bad Kreuznach, DE
(540) Feidal
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, bejce, żywice na-
turalne w stanie surowym, folie metalowe i formy proszkowe 
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.

(210) 484080 (220) 2018 03 26
(731) TRĘBECKA JOANNA G25, Poznań
(540) G25

(531) 24.15.01, 24.15.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 części maszyn, elektrody, narzędzia ręczne 
o napędzie innym niż ręczny, obrabiarki, piły, śrubokręty 
elektryczne, wiertarki, szlifierki, 8 brzeszczoty do pił, dłuta, 
narzędzia skrawające, frezy, wiertła, gwintowniki, oprawki 
do rozwiertaków, oprawki do wierteł, ostrza, pilniki, płytki 
wieloostrzowe, nawiertaki, rozwiertaki, pogłębiacze, imadła, 
kątowniki, klucze, kosiarki ogrodowe ręczne, narzędzia ręcz-
ne o napędzie ręcznym, narzędzia ścierne, nitownice, 9 czuj-
niki, dalmierze, kątowniki do mierzenia, mikrometry, przyrzą-
dy pomiarowe, suwmiarki, wysokościomierze.

(210) 484087 (220) 2018 03 26
(731) SC PROXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Tu Szama!

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.13.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
promocji handlu, informacja o działalności gospodarczej, 
zarządzanie i kompilacja komputerowej bazy danych, mar-
keting, prezentowanie produktów (żywności) w Internecie-
-media dla celów sprzedaży detalicznej, outsourcing w dzie-
dzinie doradztwa handlowego, outsourcing w dziedzinie 
cateringu, porównywanie cen dotyczących usług sprzedaży 
gotowych posiłków, prezentowanie produktów żywnościo-
wych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży posiłków i żywności dla osób trzecich, reklama, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rynkowe 
badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, te-
lemarketing, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług dotyczących zaopatrywania 
w żywność i napoje, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i usług, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, usługa prowadzenia plat-
formy internetowej do zamawiania posiłków, napojów, żyw-
ności on-line.

(210) 484112 (220) 2018 03 27
(731) TYŃSKA MARTYNA, Tarnowiec
(540) KANGOOR

(531) 03.05.15, 03.05.20, 03.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 
27.05.01

(510), (511) 25 bluzy z kapturem, bluzki z krótkim rękawem, 
czapki, czapki z daszkiem, bielizna.

(210) 484116 (220) 2018 03 27
(731) VICTOR GUEDES - Indústria e Comércio, S.A.,  

Lizbona, PT
(540) GALLO, YOUR GOLDEN SECRET
(510), (511) 29 oliwa, jadalne oleje i tłuszcze, konserwy, 
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe, usłu-
gi marketingowe.
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(210) 484119 (220) 2018 03 27
(731) VICTOR GUEDES - Indústria e Comércio, S.A.,  

Lizbona, PT
(540) GALLO, TWÓJ ZŁOTY SEKRET
(510), (511) 29 oliwa, jadalne oleje i tłuszcze, konserwy, 
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe, usłu-
gi marketingowe.

(210) 484120 (220) 2018 03 27
(731) TRZECIAK ADAM TECHEUROMONT, Kępno
(540) ERGOFERM
(510), (511) 6 woliery metalowe, silosy metalowe, kurni-
ki metalowe, 7 mechaniczne podajniki paszy dla zwie-
rząt, 11 instalacje automatyczne do zaopatrywania drobiu 
w wodę, instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, 
aparatura do suszenia paszy, 21 niemechaniczne poidła dla 
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów 
wody i płynów, karmniki dla ptaków, niezmechanizowane 
podajniki karmy dla zwierząt, koryta do karmienia zwierząt 
gospodarskich, koryta do picia dla zwierząt, naczynia na po-
karm dla zwierząt domowych, podajniki karmy dla zwierząt 
uruchamiane przez zwierzęta, koryta dla drobiu, betonowe 
poidła dla ptaków, kurniki niemetalowe, prefabrykowane 
segmentowe kurniki, nie z metalu, prefabrykowane kurniki 
wykonane z materiałów innych niż metal, 37 serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn.

(210) 484122 (220) 2018 03 27
(731) TRZECIAK ADAM TECHEUROMONT, Kępno
(540) ERGOFARMA
(510), (511) 6 woliery metalowe, silosy metalowe, kurni-
ki metalowe, 7 mechaniczne podajniki paszy dla zwie-
rząt, 11 instalacje automatyczne do zaopatrywania drobiu 
w wodę, instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, 
aparatura do suszenia paszy, 21 niemechaniczne poidła dla 
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów 
wody i płynów, karmniki dla ptaków, niezmechanizowane 
podajniki karmy dla zwierząt, koryta do karmienia zwierząt 
gospodarskich, koryta do picia dla zwierząt, naczynia na po-
karm dla zwierząt domowych, podajniki karmy dla zwierząt 
uruchamiane przez zwierzęta, koryta dla drobiu, betonowe 
poidła dla ptaków, kurniki niemetalowe, prefabrykowane 
segmentowe kurniki, nie z metalu, prefabrykowane kurniki 
wykonane z materiałów innych niż metal, 37 serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn.

(210) 484125 (220) 2018 03 27
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIOLOGICUM
(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) 484126 (220) 2018 03 27
(731) MIŁOSTAN AGATA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 

ARGOS, Gorzów Wielkopolski

(540) Argos

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 39 usługi transportu, w tym transportu pasażer-
skiego, wynajem pojazdów w tym autokarów, usługi pomo-
cy drogowej, usługi rozładunku towarów, wynajmowanie ga-
raży, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi taksówek, 
spedycja, fracht.

(210) 484158 (220) 2018 03 28
(731) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, 

Lublin
(540) MIÓD PITNY SŁOWIAŃSKI
(510), (511) 33 miody pitne.

(210) 484200 (220) 2018 03 28
(731) WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostromecko

(540) OSTROMECKO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody 
gazowane, wody źródlane, wody mineralne, wody aroma-
tyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody so-
dowe, wody gazowane, wody smakowe, wody uzdatnione, 
wody litowe, wody selcerskie, napoje gazowane, napoje 
smakowe na bazie wody.

(210) 484274 (220) 2018 03 30
(731) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo
(540) BIO KOSMETYCZKA

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi prenumeraty czasopism (dla osób trzecich), 44 usługi 
kosmetyczne, upiększające, usługi medycyny estetycznej, 
salony piękności, zabiegi kosmetyczne, usługi solariów, ga-
binety masażu i fizjoterapii, masaż, doradztwo dotyczące 
kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi ko-
smetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
elektroliza do celów kosmetycznych, usługi w zakresie po-
rad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, zabiegi 
depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi terapeu-
tyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, usługi 
zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, 
usługi w zakresie zabiegów upiększających, depilacja wo-
skiem, elektroliza kosmetyczna, usługi pedicure, usługi ma-
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nicure, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie 
pielęgnacji włosów, usługi lecznicze związane z odrastaniem 
włosów, pielęgnacja urody, pielęgnacja stóp, usługi pielęgna-
cji stóp, zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji paznok-
ci, gabinety pielęgnacji skóry, usługi pielęgnacji paznokci rąk, 
pielęgnacja urody dla ludzi, usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usłu-
gi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgna-
cji skóry głowy, usługi pielęgnacji urody, w szczególności 
w zakresie rzęs, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
usługi laserowego usuwania owłosienia, oferowanie terapii 
laserowej do leczenia chorób, makijaż permanentny.

(210) 484337 (220) 2018 03 30
(731) KRAUS-WILKOŃSKA MAGDALENA, Wrocław
(540) PANAPUFA

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 budy, koce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, drewniane półki [drabinki], meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdo-
by i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drewno, 
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 
koszyki wiklinowe, 23 wełna ręcznie dziana, nici i przędza 
z bawełny, nici i przędza z jedwabiu, przędza, uprzędzone 
nitki i przędza, wełna uprzędzona, 24 koce wełniane, bieli-
zna pościelowa, dzianina, filc, kapy na łóżka, kołdry, materiały 
do tapicerki, metki tekstylne, narzuty na łóżka, obicia ścien-
ne z materiałów tekstylnych, podkładki na stół z materiałów 
tekstylnych, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia na mebli 
z tkanin, pokrycie na materace, poszewki na poduszki, ręcz-
niki, serwety na stół niepapierowe, śpiworki dla niemowląt, 
śpiworki dla niemowląt z kapturem, tekstylne maty na stół, 
tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tka-
niny, tkaniny wełniane, dżersej, jedwab, 25 apaszki i chustki, 
berety, cylindry, kapelusze, czapki, nakrycia głowy, długie 
luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole, kamizelki, 
kapelusze papierowe, kaptury, kimona, kimona japońskie, 
kombinezony, koszule, koszulki z krótkim rękawem, koszule 
z długim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, mufki [odzież], nakrycia głowy, narzut-
ki na ramiona, nauszniki, obuwie, obuwie plażowe, odzież, 
odzież gotowa, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, palta, pe-
lerynki, pelisy, podeszwy butów, poncza, pulowery, sandały, 
skarpetki, spódnice, spódnico - spodenki, stroje plażowe, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szali-
ki, płaszcze, rękawiczki z jednym palcem, 27 dywany wełnia-
ne ręcznie robione, dywany, chodniki i maty, maty do jogi, 
maty łazienkowe.

(210) 484363 (220) 2018 04 03
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) envit
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-

czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli.

(210) 484373 (220) 2018 04 03
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE 

REMONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice

(540) REMONTEX Świętochłowice

(531) 07.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 wykonywanie robót ogólnobudowlanych 
związanych ze wznoszeniem budynków i obiektów mosto-
wych, w zakresie obiektów liniowych, rurociągów, linii ener-
getycznych, w zakresie obiektów górniczych i produkcyj-
nych, stawianie rusztowań.

(210) 484398 (220) 2018 04 03
(731) CHUTNIK MONIKA KATARZYNA ETTA, Wrocław
(540) ETTA
(510), (511) 35 zarządzanie personelem, zarządzanie zaso-
bami ludzkimi, doradztwo związane z zarządzaniem, usługi 
konsultingowe związane z zarządzaniem, zarządzanie i do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, zbieranie 
i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, doradztwo w dziedzinie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie tożsa-
mości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, informacje i doradztwo w zakresie 
handlu zagranicznego, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, 
doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania 
stanowisk, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradz-
two i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo w za-
kresie planowania kariery, doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, doradztwo związa-
ne z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo profesjonalne 
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo biznesowe, 
doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie 
efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia firmą, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
41 trening osobisty [szkolenie], organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konferencji związanych 
ze szkoleniem zawodowym, szkolenia personelu, szkolenia 
edukacyjne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla 
dorosłych, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia personelu, 
szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w za-
kresie umiejętności biznesowych, szkolenia z zakresu public 



32 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT21/2018

relations, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi konsultacyjne 
związane ze szkoleniami pracowników, doradztwo w zakresie 
szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], szkolenia z za-
kresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, 
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa 
i personelu, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, 
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], udzielanie infor-
macji i przygotowywanie raportów o postępach związanych 
z edukacją i szkoleniami, trening rozwoju osobistego, trening 
osobisty [szkolenie], trening umiejętności zawodowych, co-
aching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo 
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachin-
gu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie szkoleń, 
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie 
szkolenia i doskonalenia zawodowego, konferencje (organizo-
wanie i prowadzenie -), seminaria, publikacje multimedialne, 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja gazet elektro-
nicznych online, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie.

(210) 484400 (220) 2018 04 03
(731) EXPOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) EXPOBUD
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa 
w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finanso-
wych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzo-
nych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie doty-
czące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania 
nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynaj-
mowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów 
najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wy-
ceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pier-
wotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomo-
ści z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie 
i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, 37 usługi budowla-
ne; usługi remontowe; usługi wyburzeniowe; budowa bloków 
mieszkalnych; budowa budynków mieszkalnych i komercyj-
nych; budowa budynków na zamówienie; budowa budyn-
ków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne; budowa 
części budynków; budowa domów; budowa domów na za-
mówienie; budowa nieruchomości; budowa nieruchomości 
komercyjnych; budowa nieruchomości mieszkalnych; budo-
wa nieruchomości przemysłowych; budowanie domów; bu-
dowanie nieruchomości; budownictwo; nadzór nad robotami 
budowlanymi; remont nieruchomości; remontowanie budyn-
ków; renowacja budynków; stawianie fundamentów; stawia-
nie ogrodzeń zabezpieczających; usługi budowlane; usługi 
budowlane i konstrukcyjne; usługi budowlane i naprawy bu-
dynków; usługi budowlane w zakresie budowania na potrze-
by przemysłu; usługi budowlane w zakresie budynków miesz-

kalnych; usługi budowlane w zakresie stawiania budynków; 
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzenio-
we; usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków; usłu-
gi doradcze dotyczące remontów budynków; usługi doradcze 
dotyczące renowacji budynków; usługi doradcze dotyczące 
renowacji nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne do-
tyczące budownictwa; usługi doradcze w zakresie budowa-
nia; usługi doradztwa w zakresie budowy budynków; usługi 
generalnych wykonawców budowlanych; usługi informacyjne 
w zakresie konstrukcji budynków; usługi odnawiania budyn-
ków; usługi odnawiania mieszkań; usługi w zakresie remontów 
budynków; wznoszenie budynków i innych konstrukcji; wzno-
szenie budynków prefabrykowanych; wznoszenie obszarów 
mieszkalnych; wznoszenie prefabrykowanych budynków 
i konstrukcji; zarządzanie projektami budowlanymi na tere-
nie budowy; zarządzanie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie konstruowania budynków; zarządzanie projektem 
budowy, 42 usługi projektowania budynków, usługi projek-
towania instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura 
krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i par-
ków, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa prze-
mysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz 
i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy 
techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, bada-
nia, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, 
pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi opracowywa-
nia projektów technicznych związanych z ochroną środowi-
ska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(210) 484402 (220) 2018 04 03
(731) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR 

TRADYCYJNY, Gdynia
(540) STAROGDAŃSKA
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do podawania lub 
picia wody, kufle na piwo, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 
piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo 
pełne jasne, piwo ciemne, piwo ze słodu palonego, piwo 
jasne typu ale, woda gazowana, woda pitna, woda niegazo-
wana, woda stołowa, woda mineralna, woda źródlana, woda 
sodowa, woda pitna butelkowana, woda wzbogacona od-
żywczo do picia.

(210) 484409 (220) 2018 04 04
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO DIABETOLOGICZNE, 

Gdańsk
(540) MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z CUKRZYCĄ W PIŁCE NOŻNEJ

(531) 02.01.23, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bie-
lizna osobista, huty sportowe, buty sznurowane, czapki, 
35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur dla 
potrzeb organizacji zawodów sportowych, pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, usługi reklamowe 



Nr  ZT21/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 33

na rzecz osób trzecich, doradztwo promocyjno-reklamowe, 
usługowe analizy kosztów zawodów sportowych, badania 
opinii publicznej w zakresie zawodów sportowych, agencje 
reklamowe oferujące takie usługi jak: reklama, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyj-
ne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, 
próbek, 41 wynajmowanie stadionów, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie ksią-
żek, broszur oraz materiałów informacyjnych, kluby zdrowia, 
opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych 
i poradników, usługi propagowania kultury fizycznej, orga-
nizacja imprez kulturalnych, porady w zakresie edukacji lub 
kształcenia, obsługa i prowadzenie kongresów, usługi popra-
wiania kondycji, usługi związane z organizacją, wypoczynku, 
organizowanie mistrzostw sportowych dla dzieci.

(210) 484456 (220) 2018 04 04
(731) AMBASADA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) A AMBASADA ZDROWIA

(531) 24.01.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi przetwarzania danych w dziedzinie 
opieki zdrowotnej, usługi administrowania działalności go-
spodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, opracowywanie 
statystyk w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej, nego-
cjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej, reklama, reklama banerowa, reklama 
korespondencyjna, reklama radiowa, reklama zewnętrzna, 
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, 
bezpośrednia reklama pocztowa, reklama w czasopismach, 
reklama za pośrednictwem telefonu, reklama na billboardach 
elektronicznych, promowanie [reklama] działalności gospo-
darczej, reklama i usługi reklamowe, reklama za pomocą mar-
ketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych w szczególności Internetu, 36 prywatne ubezpiecze-
nia zdrowotne, usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane 
z kierowcami autokarów, ubezpieczenie zdrowotne, usługi 
ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokaro-
wymi, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo 
w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednic-
two w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wy-
padków, 41 usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, 
organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i ży-
wienia, 44 udzielanie informacji zdrowotnej, usługi w zakresie 
zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakre-
sie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki 
zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], udostępnianie in-
formacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi 
opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakon-
traktowanych jednostek służby zdrowia.

(210) 484466 (220) 2018 04 04
(731) SOŁTYS MAŁGORZATA MOZZ, Kraków
(540) MOZZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, dezodoranty, preparaty 
do golenia, wody kolońskie, kremy, mleczka kosmetyczne, 
toniki, lakiery do włosów i do paznokci, maseczki kosmetycz-
ne, produkty perfumeryjne, preparaty do pielęgnacji skóry 
i włosów, szminki, szampony, tusze do rzęs, farby do włosów, 
25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia 
głowy, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki, koszule, 
płaszcze, swetry, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, spód-
nice, rajstopy, pończochy, skarpety, skarpetki, stopki, kapcie, 
rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, 
piżamy, koszule nocne, odzież sportowa, kostiumy do opa-
lania i pływania, dresy, podkolanówki, zakolanówki, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów kosmetycznych, 
odzieży, bielizny osobistej, bielizny nocnej, rajstop, poń-
czoch, stopek, skarpetek, skarpet, podkolanówek, zakolanó-
wek, kostiumów do opalania i do pływania, odzieży sporto-
wej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, 
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, 
z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papie-
rosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, z odzieżą, 
z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzę-
tem elektrycznym i elektronicznym, meblami, z artykułami 
piśmienniczymi, z upominkami, z gazetami, z kwiatami.

(210) 484473 (220) 2018 04 04
(731) GORGOŃ WALDEMAR, Kraków
(540) GORWAL
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, audyt, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi konsultingowe, 41 organizowanie 
i prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu świadczenia 
usług prawnych, zarządzania, administrowania, doradztwa 
działalnością gospodarczą oraz systemów zarządzania jako-
ścią, 45 usługi prawne.

(210) 484474 (220) 2018 04 04
(731) CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia
(540) CONTIMAX WAWELSKIE filety śledziowe 

marynowane z pieprzem w oleju

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.01.03, 26.11.03, 29.01.15
(510), (511) 29 filety śledziowe w zalewie olejowej z warzy-
wami i owocami, śledzie w zalewie octowej, śledzie w oleju, 
ryby w stanie przetworzonym.
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(210) 484488 (220) 2018 04 04
(731) PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) PRÓCHNIK
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z me-
tali szlachetnych lub pokrywane nimi o charakterze ozdob-
nym, dekoracyjnym, wyroby jubilerskie, kamienie szlachet-
ne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, spinki 
do mankietów, spinki do krawatów, biżuteria, 18 skóra i imi-
tacje skóry, wyroby z tych materiałów o charakterze ozdob-
nym, dekoracyjnym lub do noszenia przez ludzi, skóry zwie-
rzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, torby sportowe, 
plecaki, torebki, wyroby rymarskie, portfele, parasole, aktów-
ki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, garnitury, marynarki, 
spodnie, koszule, płaszcze, kamizelki, paski, czapki, szale, 
skarpety, krawaty, muchy, poszetki, kurtki, koszulki, swetry, 
35 usługi sprzedaży w zakresie artykułów użytku domowe-
go, wyrobów tekstylnych, wyrobów tytoniowych, wyrobów 
farmaceutycznych, mebli, sprzętu oświetleniowego, sprzętu 
sportowego, książek gazet, artykułów piśmiennych, wyro-
bów jubilerskich, przyrządów zegarmistrzowskich i chro-
nometrycznych, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, usługi marketingowo-promocyjne, 
reklama, usługi doradcze w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, usługi w zakresie badania 
rynku i opinii publicznej, promocja sprzedaży, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, 40 szycie odzieży na miarę, usługi szycia, 
obróbka tekstyliów, skóry i futer.

(210) 484491 (220) 2018 04 04
(731) WINSZE BEATA, Puławy
(540) POGOTOWIE POGRZEBOWE

(531) 26.04.02, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
24.13.17, 29.01.13

(510), (511) 4 znicze, lampki, świece, 6 osprzęt metalowy 
do trumien, 16 wydawnictwa, czasopisma, gazety, katalogi 
branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, 20 trum-
ny, urny pogrzebowe, pojemniki niemetalowe do zniczy, po-
jemniki szklane i tworzywowe do zniczy, pojemniki gipsowe 
do zniczy, 26 kwiaty sztuczne, wieńce i wiązanki z kwiatów 
sztucznych, 31 kwiaty naturalne, wieńce z kwiatów natural-
nych, 35 prowadzenie hurtowni oraz sklepu detalicznego 
oferujących do sprzedaży artykuły i akcesoria pogrzebowe, 
dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy towarów, 
39 transport samochodowy, transport osób, transport zwłok, 
międzynarodowy transport zwłok, 42 prowadzenie portalu 
internetowego na temat usług pogrzebowych dla zakładów 
pogrzebowych i klientów indywidualnych, 44 hospicja, wy-
rób wieńców, 45 kremacja, wypożyczanie ubrań, zakłady 
pogrzebowe.

(210) 484501 (220) 2018 04 05
(731) ADNAN ALCAN TRADE 24, Osielsko
(540) Espada Men’s wear

(531) 23.01.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież.

(210) 484502 (220) 2018 04 05
(731) FADESA POLNORD POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INNOVA CONCEPT

(531) 26.05.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi organizo-
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
w tym w zakresie organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii branży nieruchomości i budownic-
twa, organizowanie przetargów w zakresie budownictwa, 
urbanistyki, architektury i technologii branży nieruchomości 
i budownictwa, wynajem miejsc dla umieszczania ogłoszeń 
i reklam, usługi w zakresie reklamy gruntów, nieruchomości, 
lokali, w tym za pośrednictwem sieci Internet, świadczone 
na rzecz osób trzecich przez dewelopera, zarządzanie miej-
scami wystawowymi w celach handlowych i reklamowych, 
36 majątek nieruchomy: pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, sprze-
daż nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie usług branży finan-
sowej związanej z wykonawstwem i inwestycjami budowla-
nymi i architektonicznymi, obrotu, kupna, sprzedaży, najmu 
gruntów, lokali, nieruchomości, zarządzania nieruchomościa-
mi, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie 
gruntów, domów, lokali, powierzchni użytkowej, udzielanie 
i obsługa kredytów i/lub sprzedaży ratalnej, usługi w zakresie 
wyceny, dzierżawy i administrowania dotyczące nierucho-
mości, lokali, powierzchni użytkowej, miejsc parkingowych, 
rozliczania transakcji kupna i/lub sprzedaży wyżej wymienio-
nych przedmiotów, usługi deweloperskie w zakresie obrotu 
gruntami, nieruchomościami i lokalami, doradztwo w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami użytkowymi i miesz-
kaniowymi, także zespołami osiedlowymi, 37 usługi w zakresie 
budownictwa, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, re-
montów, prac restauracyjnych i konserwatorskich budynków 
i/lub lokali, doradztwo budowlane, usługi w zakresie wynajmu 
maszyn i/lub urządzeń budowlanych, usługi w zakresie prac 
montażowych związanych z lokalami użytkowymi, mieszkal-
nymi, osiedlami wraz z ich infrastrukturą, nadzór budowlany, 
42 usługi projektowe w zakresie budownictwa i architektury, 
planowanie urbanistyczne, projektowanie konstrukcji budow-
lanych, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i po-
miary geologiczne, geodezyjne, kartograficzne, inżynieryjne, 
badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowi-
ska, projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 484508 (220) 2018 04 05
(731) STATKIEWICZ DOMINIK JERZY, Szczecin
(540) Fungilitic
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, prepa-
raty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników.
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(210) 484514 (220) 2018 04 05
(731) BRZYSZKO MAGDALENA ZOFIA DOBRY TON, Lublin
(540) Dobry ton

(531) 26.02.07, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja urządzeń 
elektrycznych.

(210) 484521 (220) 2018 04 06
(731) ZAKRZEWSKI BARTOSZ, Legnica
(540) GROW ON

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 administracja biznesowa w zakresie transpor-
tu i dostaw, administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, agencje pośrednictwa pracy, agencje reklamowe, 
agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, 
analiza danych biznesowych, analizy funkcjonowania firm, 
audyt przedsiębiorstw, automatyczne przetwarzanie danych, 
badania biznesowe, dobór personelu [dla osób trzecich], 
doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania 
kariery, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, dostarczanie dokumentacji transpor-
towej osobom trzecim [usługi administracyjne], dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, dostarczanie skompu-
teryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, 
gromadzenie informacji dla firm, handel (zarządzanie w za-
kresie zamówień w -), inwentaryzacja, kampanie marketingo-
we, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja reklam, 
komputerowe przetwarzanie danych, konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dla osób indywidualnych, księgowość 
i rachunkowość, leasing pracowniczy, marketing afiliacyjny, 
marketing bezpośredni, marketing internetowy, marketing 
referencyjny, nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz 
osób trzecich, nadzór nad działalnością gospodarczą, nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV 
dla osób trzecich, opracowywanie informacji gospodarczych, 
opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, optymali-
zacja stron internetowych, outsourcing [doradztwo bizneso-
we], pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, 
pomoc w zarządzaniu, prace biurowe, produkcja filmów 
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, pro-
dukcja reklam, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, projektowanie 
logo reklamowych, promowanie działalności gospodarczej, 
promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trze-
cich, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, publikacja reklam, reklama, 
reklama i marketing, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, skomputeryzowane zarządzanie 
zapasami, skomputeryzowane zarządzanie danymi, sporzą-

dzanie dokumentów, tymczasowe zarządzanie przedsię-
biorstwem, tymczasowy przydział personelu, udostępnianie 
skomputeryzowanych danych związanych z działalnością go-
spodarczą, udzielanie pomocy urzędniczej, usługi administra-
cyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, usłu-
gi administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
transportu, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
biurowe, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie marketingu 
afiliacyjnego, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 
usługi doradztwa biznesowego, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, usługi handlowe online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa się za pośrednictwem Internetu, usługi handlu de-
talicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi importowo-
-eksportowe, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 
usługi marketingowe, usługi nawiązywania kontaktów zawo-
dowych, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu 
działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w zakresie 
zarządzania relacjami z klientami, usługi pośrednictwa w inte-
resach, usługi reklamowe, usługi świadczone przez franczyzo-
dawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usłu-
gi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], usługi w zakre-
sie księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie obsadzania 
stanowisk kierowniczych, usługi w zakresie przeprowadzania 
rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], usługi 
w zakresie przetwarzania danych, usługi w zakresie reklamy, 
usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie stra-
tegii rozwoju marki, usługi w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, usługi zarządzania danymi, usługi zarządzania 
łańcuchem dostaw, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich].

(210) 484527 (220) 2018 04 06
(731) CENTRUM KOMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielona Góra

(540) WARME TECHNIKO

(531) 01.15.05, 01.15.11, 02.09.15, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 19 niemetalowe bloki do budowy kominów, ce-
gły kominkowe, niemetalowe deflektory kominowe, nieme-
talowe nasady kominowe, niemetalowe przedłużacze komi-
nowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, 
niemetalowe okładziny kominowe, obramowanie z drewna 
do kominków, obudowy kominków, półki nad kominki, nie-
metalowe przewody kominowe do zastosowania w budow-
nictwie, niemetalowe wykładziny kominów, niemetalowe 
zakończenia kominów.

(210) 484530 (220) 2018 04 06
(731) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) łapsy
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
prażynki i płatki ziemniaczane, orzechy aromatyzowane, 
orzechy laskowe przetworzone, orzechy kandyzowane, orze-
chy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 chrupki 
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kukurydziane, płatki kukurydziane, prażynki (produkty zbo-
żowe), paluszki (produkty zbożowe), krakersy, popcorn, po-
pcorn do mikrofali, produkty na bazie przemielonych zbóż.

(210) 484532 (220) 2018 04 06
(731) TNS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) PCM

(531) 29.01.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 
27.05.17, 01.15.24

(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wyro-
bami mięsnymi i ich przetworami, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne handlowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, or-
ganizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi 
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne.

(210) 484538 (220) 2018 04 06
(731) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) ŁAPSY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
prażynki i płatki ziemniaczane, orzechy aromatyzowane, 
orzechy laskowe przetworzone, orzechy kandyzowane, orze-
chy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 chrupki 
kukurydziane, płatki kukurydziane, prażynki (produkty zbo-
żowe), paluszki (produkty zbożowe), krakersy, popcorn, po-
pcorn do mikrofali, produkty na bazie przemielonych zbóż.

(210) 484539 (220) 2018 04 06
(731) PIOTROWSKI MACIEJ WIESŁAW, Wągrowiec
(540) EP MOKRONOSY ECO - PAL MOKRONOSY

(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 4 brykiet lignitowy, brykiet z bituminu, brykiety, 
brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych [brykiety wę-
gla], brykiety paliwowe, brykiety paliwowe do użytku domo-
wego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety pali-
wowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny węgla, 
koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety paliwowe do użytku 
domowego, brykiety paliwowe do użytku domowego wy-
konane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety węgla, bry-
kiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], brykiety z węgla 
drzewnego (tadon), brykiety z węgla drzewnego, drewno 
stosowane jako materiał opałowy, drewno opałowe, materia-

ły oświetlające, materiały palne, oleje opałowe z torfu, oleje 
stosowane jako dodatki do olejów opałowych, rozpałki, pod-
pałki [drewno na rozpałkę], płynne rozpałki do grilla, paliwo 
do rozpalania grilla, papier do rozpalania, węgiel drzewny 
do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze sprasowanych 
wiórów drzewnych.

(210) 484544 (220) 2018 04 06
(731) ORDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ORDER GROUP

(531) 24.05.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, opro-
gramowanie do tworzenia aplikacji, aplikacje do pobrania 
na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie komputerowe do integracji 
aplikacji i baz danych, aplikacje do pobrania do użytku z te-
lefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony 
komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne 
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania infor-
macjami, oprogramowanie komputerowe do poszerzania 
zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, opro-
gramowanie komputerowe do użytku jako interfejs progra-
mowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe 
do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępo-
wych, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządze-
niami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowa-
nie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne 
aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, 
dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 
mobilne aplikacje oprogramowanie do rzeczywistości roz-
szerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, serwery 
do hostingu www, programy komputerowe do korzystania 
z Internetu i sieci www, grafiki komputerowe do pobrania, 
grafika do pobrania do telefonów komórkowych, oprogra-
mowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, 42 ho-
sting aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji mul-
timedialnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting 
aplikacji interaktywnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji 
oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje 
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, hosting 
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, 
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, opra-
cowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostar-
czania treści multimedialnych, techniczna obsługa aplikacji 
w dużych i średnich systemach komputerowych, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wy-
korzystaniu sieci Web, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi dostaw-
cy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
hosting mobilnych stron internetowych, wynajmowanie 
serwerów WWW, projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projekto-
wanie gier, usługi projektowania, projektowanie wizualne, 
projektowanie znaków, projektowanie stron internetowych, 
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projektowanie baz danych, projektowanie kroju czcionek, 
projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie ję-
zyków komputerowych, projektowanie materiałów druko-
wanych, projektowanie kodów komputerowych, oprogra-
mowanie komputerowe (projektowanie -), usługi artystów 
grafików, grafika artystyczna, usługi projektowania grafiki 
komputerowej wspomagane komputerowo, projektowanie 
grafiki wideo, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka 
cyfrowa obrazów).

(210) 484546 (220) 2018 04 06
(731) MIGDAŁ MARIA PRYWATNY OŚRODEK UZALEŻNIEŃ 

TERAPIE TU I TERAZ, Kraków
(540) TU i TERAZ
(510), (511) 35 informacje handlowe o usługach terapii uza-
leżnień, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie poprzez 
sieci teleinformatyczne informacji, stron Web, danych zawar-
tych w bazach danych, zapewnianie dostępu do baz danych, 
przesyłanie na żądanie informacji tekstowej i obrazowej 
pomiędzy komputerami, 44 usługi terapeutów uzależnień, 
psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów, usługi para-
medyczne, usługi poprawiające kondycję psychiczną, ośrod-
ki terapeutyczne, usługi ośrodków paramedycznych, usługi 
klinik i ośrodków medycznych, informowanie w Internecie 
o usługach terapeutów i leczeniu osób uzależnionych od al-
koholu, leków, narkotyków oraz od uzależnień behawioral-
nych, usługi publikowania w Internecie informacji w zakresie 
terapii leczenia uzależnień.

(210) 484552 (220) 2018 04 08
(731) KACZOR TOMASZ ZAKŁAD USŁUG 

ELEKTROMECHANICZNYCH, Jelonek
(540) Kaczor Serwis

(531) 03.07.06, 03.07.25, 29.01.15, 27.05.05, 27.05.11, 18.01.21, 
09.01.10, 25.07.04, 03.07.17

(510), (511) 35 sprzedaż opon, sprzedaż opon samocho-
dowych, sprzedaż pomp głębinowych, 37 konserwacja kli-
matyzacji, naprawa klimatyzacji, serwis pomp głębinowych, 
montaż szyberdachów, wulkanizacja opon jako naprawa, 
wulkanizacja opon samochodowych jako naprawa, wymia-
na opon, wyważanie opon, naprawa opon, konserwacja i na-
prawa opon, ustawianie zbieżności opon, usługi w zakresie 
montażu opon, przegląd samochodów, naprawy samocho-
dów, naprawa karoserii samochodowych, obsługa i naprawa 
samochodów, serwis opon, serwis klimatyzacji samochodo-
wych, usługi wymiany oleju samochodowego.

(210) 484553 (220) 2018 04 08
(731) PAWLIK GRAŻYNA BIURO TURYSTYCZNE WŁÓCZYKIJ, 

Lublin

(540) Włóczykij

(531) 01.05.06, 26.01.03, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 39  usługi doradztwa turystycznego i informa-
cji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, usługi 
przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży 
turystycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 
udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera, 
udostępnianie informacji turystycznych za pomocą kompu-
tera, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycz-
nych, usługi przewodników turystycznych oraz informacja 
o podróży, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji 
podróży, udzielanie informacji turystycznych za pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, zwiedzanie tury-
styczne, organizacja wycieczek turystycznych, usługi oso-
bistych przewodników turystycznych, usługi świadczone 
przez przewodników turystycznych, organizowanie usług 
przewodników turystycznych, usługi w zakresie organizowa-
nia wycieczek na rzecz turystów, udzielanie informacji tury-
stom związanych z wyprawami i zwiedzaniem.

(210) 484554 (220) 2018 04 08
(731) WILK JACEK START SYSTEM, Kosakowo
(540) START SYSTEM

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.03, 26.04.17, 
29.01.04

(510), (511) 9 układy mikroprocesorowe, urządzenia steru-
jące oraz zabezpieczające silniki jednofazowe i trójfazowe, 
sygnalizatory temperatury i wilgoci, aparatura do monito-
rowania poziomu cieczy, aparatura sygnalizacyjna, lustra 
sygnalizacyjne, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, 
lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, półprzewodni-
kowe płytki strukturalne, optyczne płytki prototypowe, płyt-
ki do użytku laboratoryjnego, płytki z układami audio, płytki 
z układami elektronicznymi, dodatkowe płytki obwodów 
drukowanych, płytki krzemowe, płytki dla układów scalo-
nych, przekaźniki, przekaźniki półprzewodnikowe, przekaź-
niki sygnałowe, przekaźniki elektryczne, przekaźniki elektro-
niczne, przekaźniki stopniowe, przekaźniki mocy, przekaźniki 
koncentryczne, przekaźniki ciśnienia, przekaźniki radiowe, 
przekaźniki nadmiarowe, 42 projektowanie systemów elek-
trycznych, projektowanie urządzeń elektroniki i automatyki, 
konwersja danych elektronicznych, projektowanie płytek ob-
wodów elektrycznych, badania dotyczące bezpieczeństwa 
elektrycznego, programowanie elektronicznych systemów 
kontroli, usługi badania kompatybilności elektromagnetycz-
nej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, badania w dzie-
dzinie inżynierii elektrycznej.
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(210) 484555 (220) 2018 04 08
(731) WILK JACEK START SYSTEM, Kosakowo
(540) START SYSTEM
(510), (511) 9 układy mikroprocesorowe, urządzenia sterujące 
oraz zabezpieczające silniki jednofazowe i trójfazowe, sygnali-
zatory temperatury i wilgoci, aparatura do monitorowania po-
ziomu cieczy, aparatura sygnalizacyjna, lustra sygnalizacyjne, 
urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, lampy sygnalizacyjne 
do tablicy rozdzielczej, półprzewodnikowe płytki strukturalne, 
optyczne płytki prototypowe, płytki do użytku laboratoryjne-
go, płytki z układami audio, płytki z układami elektronicznymi, 
dodatkowe płytki obwodów drukowanych, płytki krzemowe, 
płytki dla układów scalonych, przekaźniki, przekaźniki półprze-
wodnikowe, przekaźniki sygnałowe, przekaźniki elektryczne, 
przekaźniki elektroniczne, przekaźniki stopniowe, przekaźniki 
mocy, przekaźniki koncentryczne, przekaźniki ciśnienia, prze-
kaźniki radiowe, przekaźniki nadmiarowe, 42 projektowanie 
systemów elektrycznych, projektowanie urządzeń elektroniki 
i automatyki, konwersja danych elektronicznych, projektowa-
nie płytek obwodów elektrycznych, badania dotyczące bez-
pieczeństwa elektrycznego, programowanie elektronicznych 
systemów kontroli, usługi badania kompatybilności elektro-
magnetycznej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, bada-
nia w dziedzinie inżynierii elektrycznej.

(210) 484561 (220) 2018 04 09
(731) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa
(540) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW NATIONAL 

MEDICINES INSTITUTE

(531) 03.11.01, 03.11.02, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.21, 27.01.06, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.12

(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje edukacyj-
ne, 42 analiza surowicy krwi ludzkiej do badań medycznych, 
analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, badania bio-
logiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania 
dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceutycz-
nych, badania i opracowywanie szczepionek i leków, badania 
i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania 
i rozwój w zakresie nauki, badania i testy bakteriologiczne, ba-
dania kliniczne, badania laboratoryjne dotyczące wytwarzania 
przeciwciał monoklonalnych, badania na temat środków far-
maceutycznych, badania nad produktami farmaceutycznymi, 
badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób 
nowotworowych, badania naukowe do celów medycznych, 
badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, ba-
dania naukowe w dziedzinie farmacji, badania w dziedzinie 
farmakogenetyki, badania w zakresie medycyny, doradztwo 
w dziedzinie badań farmaceutycznych, doradztwo w zakresie 
badań bakteriologicznych, doradztwo w zakresie farmakolo-
gii, doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie 
lecznictwa, doradztwo związane z badaniami farmaceutycz-
nymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, do-
radztwo związane z badaniami w dziedzinie farmakogenetyki, 
doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, konsultacje 
i badania bakteriologiczne, kontrola środków farmaceutycz-
nych, laboratoria medyczne, medyczne badania naukowe, 

medyczne usługi laboratoryjne, ocena produktów farmaceu-
tycznych, opracowywanie preparatów farmaceutycznych 
i leków, opracowywanie produktów farmaceutycznych, 
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej 
i biotechnologicznej, próby kliniczne, prowadzenie badań 
klinicznych w zakresie chorób układu krążenia, prowadzenie 
badań klinicznych w zakresie leczenia akupunkturą, przepro-
wadzanie prób klinicznych, przeprowadzanie prób klinicznych 
produktów farmaceutycznych, przeprowadzanie wstępnych 
ocen nowych środków farmaceutycznych, testowanie środ-
ków farmaceutycznych, udostępnianie informacji w zakresie 
badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej strony 
internetowej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzi-
nie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji 
i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym 
i weterynaryjnym, udzielanie informacji na temat badań me-
dycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań 
klinicznych, udzielanie informacji na temat wyników prób kli-
nicznych w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi ba-
dawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi badań 
farmaceutycznych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
farmacji, usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych, 
usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicznych, 
usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, usługi 
opracowywania leków farmaceutycznych, usługi w zakresie 
badań biomedycznych, usługi w zakresie badań laboratoryj-
nych dotyczące środków farmaceutycznych, usługi w zakresie 
oceniania skuteczności lekarstw weterynaryjnych, usługi w za-
kresie oceniania skuteczności środków farmaceutycznych, 
usługi w zakresie technologii informacyjnej na użytek przemy-
słu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, usługi inżynieryjne, 
usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi architekto-
niczne i planowania urbanistycznego, usługi w dziedzinie 
nauk przyrodniczych, usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 44 usłu-
gi doradcze dotyczące farmaceutyków.

(210) 484567 (220) 2018 04 09
(731) GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów
(540) piję wodę z kranu w Goleniowie

(531) 12.03.11, 05.03.15, 01.15.15, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 
29.01.12

(510), (511) 39 dystrybucja wody.

(210) 484582 (220) 2018 04 09
(731) LEŚNIAK ŁUKASZ, Warszawa
(540) DKLL-logistic

(531) 24.15.21, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, fracht [przewóz towarów], 
spedycja.
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(210) 484584 (220) 2018 04 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 

EURO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EURO-TRANS

(531) 18.01.08, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z kom-
ponentami do produkcji mieszanki betonowej, usługi handlu 
detalicznego i hurtowego w związku z akcesoriami samocho-
dowymi, usługi handlu detalicznego i hurtowego w związ-
ku z maszynami budowlanymi, usługi handlu detalicznego 
i hurtowego w zakresie ciągników siodłowych, usługi handlu 
detalicznego i hurtowego w zakresie samochodów osobo-
wych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie 
samochodów specjalnych, usługi handlu detalicznego i hur-
towego w zakresie samochodów ciężarowych, 37 usługi bu-
dowlane, naprawy dotyczące budynków, instalacja, naprawa 
i konserwacja maszyn, konserwacja i naprawa pojazdów sil-
nikowych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem łado-
warek, instalacja części zamiennych do pojazdów, 39 usługi 
transportowe w przewozie towarów samochodami ciężaro-
wymi i ciągnikami siodłowymi, przewożenie ładunków, usłu-
gi doradcze i informacyjne w zakresie transportu, składowa-
nie towarów, magazynowanie towarów, wynajem pojazdów 
z kierowcą, wypożyczanie środków transportu.

(210) 484585 (220) 2018 04 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 

EURO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EURO-TRANS

(531) 18.01.08, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z kom-
ponentami do produkcji mieszanki betonowej, usługi handlu 
detalicznego i hurtowego w związku z akcesoriami samocho-
dowymi, usługi handlu detalicznego i hurtowego w związ-
ku z maszynami budowlanymi, usługi handlu detalicznego 
i hurtowego w zakresie ciągników siodłowych, usługi handlu 
detalicznego i hurtowego w zakresie samochodów osobo-
wych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie 
samochodów specjalnych, usługi handlu detalicznego i hur-
towego w zakresie samochodów ciężarowych, 37 usługi bu-
dowlane, naprawy dotyczące budynków, instalacja, naprawa 
i konserwacja maszyn, konserwacja i naprawa pojazdów sil-
nikowych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem łado-
warek, instalacja części zamiennych do pojazdów, 39 usługi 
transportowe w przewozie towarów samochodami ciężaro-
wymi i ciągnikami siodłowymi, przewożenie ładunków, usłu-

gi doradcze i informacyjne w zakresie transportu, składowa-
nie towarów, magazynowanie towarów, wynajem pojazdów 
z kierowcą, wypożyczanie środków transportu.

(210) 484588 (220) 2018 04 09
(731) GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów
(540) piję wodę z kranu w Goleniowie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 01.15.15, 05.03.13, 05.03.15, 12.03.11, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.05, 
26.11.12

(510), (511) 39 dystrybucja wody.

(210) 484601 (220) 2018 04 09
(731) SOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOTO SUSHI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 08.05.15, 11.01.06, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.16, 26.15.13, 26.11.09, 26.04.02, 26.04.10, 
26.04.12, 26.04.18

(510), (511) 43 kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami, trans-
portem, restauracje, usługi barowe, wynajmowanie sal 
na posiedzenia.

(210) 484617 (220) 2018 04 09
(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Majdan

(540) LODZIARNIE GRYCAN LODY OD POKOLEŃ

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, 
napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, 
napoje na bazie czekolady, lody, sorbety, wyroby cukierni-
cze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, batony, czekolady, 
cukierki, czekoladki, galaretki, galaretki nadziewane, ciastka, 
puddingi, desery na zimno typu pianka, kanapki, tosty, na-
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leśniki, paszteciki, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, napoje 
niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, 
wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, na-
poje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe 
i warzywne, nektary, koktajle owocowe, lemoniady, napoje 
na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, 
syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji 
napojów bezalkoholowych, 43 usługi w zakresie działalności 
gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, 
kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych ofe-
rujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, 
przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi 
gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na za-
mówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie 
on-line, usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego 
zakwaterowania, wynajmowanie sal.

(210) 484622 (220) 2018 04 10
(731) WIERZBICKA DOROTA CENTRUM MAKIJAŻU 

PERMANENTNEGO I CENTRUM SZKOLENIOWE, 
Białystok

(540) DE LUXE SOFT SHADING BROWS

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.13

(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi w zakresie maki-
jażu, usługi wizażu, usługi w zakresie makijażu permanentne-
go, usługi tatuażu zmywalnego.

(210) 484628 (220) 2018 04 10
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) TRIMOZON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 484631 (220) 2018 04 10
(731) FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI, Gdynia
(540) ODWAZNI.COM ODWAŻNI WYGRYWAJĄ

(531) 29.01.12, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.18, 26.03.19, 26.03.23, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01, 
24.17.02

(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły pa-
piernicze do pisania, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły 
papiernicze], bloki do pisania [listowe], broszury, formularze 
[blankiety, druki], kalendarze, katalogi, koperty [artykuły pi-
śmienne], książki, materiały do pisania, materiały do rysowa-
nia, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalep-
ki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], ołówki, 
ołówki na grafit [ołówki automatyczne], plakietki papiero-
we, papier, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, 
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pióra i długopisy 

[artykuły biurowe], pióra kulkowe, plakaty reklamowe, pla-
katy z papieru, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko, przyrządy do pisania, pudełka na pióra, pudelka 
z papieru lub kartonu, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do do-
kumentów, skoroszyty na dokumenty, szablony [artykuły 
piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłosze-
niowe z kartonu lub papieru, teczki z notatnikiem i przybo-
rami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [zestawy], torby papierowe, ulotki, 
zakładki do książek, zakreślacze, 18 torby, torby płócienne, 
torby plażowe, torby pamiątkowe, torby uniwersalne, torby 
zakupowe, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizowanie spektakli rozrywkowych, or-
ganizowanie widowisk [impresariat], organizowanie imprez 
i zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych 
i zawodów sportowych, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, pisanie i publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], 44 doradztwo psychologiczne, konsultacje psy-
chologiczne, opieka psychologiczna, porady psychologicz-
ne, poradnictwo psychologiczne, pomoc medyczna, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, 
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi psycholo-
gów, porady psychologiczne.

(210) 484641 (220) 2018 04 10
(731) BRATKOWSKI WITOLD PPHU PARKUR, Pyzdry
(540) PEGAZ SALON JEŹDZIECKI

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.05.06

(510), (511) 18 uprzęże, lejce, wędzidła dla koni, uździenice 
dla koni, uzdy dla koni, łykawki dla koni, okrycia dla koni, na-
czółki dla koni, buty dla koni, chomąta dla koni, nakolanni-
ki dla koni, derki na konie, lonże do szkolenia koni, artykuły 
odzieżowe dla koni, artykuły do owijania nóg dla koni, derki 
dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni, ochraniacze 
na nogi i bandaże na kolana dla koni, zatyczki do otworów 
na hacele do podkładów dla koni, podkowy końskie, osło-
ny na koński ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła 
końskie, wytok [element rzędu końskiego], siodła do jazdy 
konnej, wodze do lonżowania, puśliska, strzemiona, siodła 
do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt, baty, bicze, torby, futra 
[skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki końskie, opaski skórza-
ne, paski pod brodę skórzane, pokrowce na siodła końskie, 
postronki [zaprzęgi], pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, 
pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł, smycze (skórzane), 
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strzemiona i elementy [skórzane, gumowe], umocowania 
do siodeł, worki na obrok, skóra zwierzęca, skórzane pasy, 
uździenice, 35 usługi sprzedaży takich towarów jak: glinka 
biała, środki chemiczne do impregnacji skóry, kleje do skór, 
laktoza, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpor-
nej skór, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji 
gumy, selen, siarczan miedzi, sól kamienna, sól surowa, środ-
ki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, her-
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
środki owadobójcze, witaminy dla przemysłu spożywczego, 
kosmetyki dla zwierząt, pasty do skór, wosk do butów, oleje 
do konserwacji skór, pasta do obuwia, smary do konserwa-
cji skór, tłuszcze do smarowania, wosk pszczeli, suplementy 
diety dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt w postaci 
przekąsek, lecznicze szampony dla zwierząt, obroże prze-
ciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, spoiwa do kopyt zwierzęcych, preparaty witami-
nowe, środki do mycia zwierząt, środki do tępienia much, 
środki odkażające, tran, zioła lecznicze, boksy dla koni [kon-
strukcje] z metalu, ostrogi, pojemniki metalowe do karmy dla 
żywego inwentarza, brąz [wyroby artystyczne], dzwonki dla 
zwierząt, łańcuchy metalowe, podkowy [gwoździe, hufnale], 
sprzączki i statuetki z metali nieszlachetnych, zawory meta-
lowe, dziurkacze numerujące i rewolwerowe, gwintownice, 
klucze, młotki [narzędzia], narzędzia ścierne, noże do pod-
cinania kopyt, noże kowalskie, nożyczki, scyzoryki, szydła, 
tarniki, widły, kaski do jazdy konnej, bandaże elastyczne 
usztywniające na stawy, kleszcze do kastracji, koce podgrze-
wane elektrycznie, biżuteria, książki, kalendarze, akwarele, 
chusteczki do nosa, czasopisma, gazety, gumki do ścierania, 
karty, karty pocztowe, koperty, kreda krawiecka, linijki rysow-
nicze, maszynki do ostrzenia ołówków, materiały do pisa-
nia i rysowania, nalepki i naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia, 
ołówki, papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], 
pędzle, pióra i długopisy, podkładki na biurko, podpórki 
do książek, podręczniki [książki], przybory szkolne, pudełka 
z papieru i kartonu, rysunki, skoroszyty do dokumentów, spi-
nacze do papieru, torebki do pakowania, zeszyty do pisania 
i rysowania, uprzęże, lejce, wędzidła dla koni, uździenice dla 
koni, uzdy dla koni, łykawki dla koni, okrycia dla koni, naczół-
ki dla koni, buty dla koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla 
koni, derki na konie, lonże do szkolenia koni, artykuły odzie-
żowe dla koni, artykuły do owijania nóg dla koni, derki dla 
koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni, ochraniacze 
na nogi i bandaże na kolana dla koni, zatyczki do otworów 
na hacele do podkładów dla koni, podkowy końskie, osło-
ny na koński ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła 
końskie, wytok [element rzędu końskiego], siodła do jazdy 
konnej, wodze do lonżowania, puśliska, strzemiona, siodła 
do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt, baty, bicze, torby, futra 
[skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki końskie, opaski skórza-
ne, paski pod brodę skórzane, pokrowce na siodła końskie, 
postronki [zaprzęgi], pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, 
pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł, smycze (skórzane), 
strzemiona i elementy [skórzane, gumowe], umocowania 
do siodeł, worki na obrok, skóra zwierzęca, skórzane pasy, 
uździenice, stojaki [wieszaki] na siodła, wędzidła i uprzęże, 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, koziołki 
na noże, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
pokrowce na odzież [magazynowanie], posążki z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt 
domowych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki 
na narzędzia, niemetalowe, puste, miotły i kije do mioteł, me-
chaniczne poidła dla zwierząt w postaci przenośnych dys-
trybutorów wody i płynów, wiadra do użytku w gospodar-
stwie domowym, miotły, porcelana, pojemniki stosowane 
w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla 

zwierząt domowych, dzbanki do kawy nieelektryczne, fo-
remki do wycinania ciasteczek, gąbki czyszczące, grzebienie 
dla zwierząt, ircha do czyszczenia, karafki [na alkohol], koryta, 
koryta do picia, kubki, łyżki do butów, miotełki do kurzu, mio-
tły, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów 
tekstylnych, kieliszki do jajek, pudełka na słodycze, szczotki 
dla koni, szczotki do butów, termosy do napojów, zgrzebła, 
żłoby dla zwierząt, szufelki do usuwania ekskrementów zwie-
rzęcych, siatki na siano, szufelki do zamiatania, sznurki, ręcz-
niki, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, skarpety i skarpetki jeź-
dzieckie, szale, kominy, wyprawki dziecięce [odzież], broszki 
[dodatki do ubrań], dekoracyjne akcesoria do włosów, frędz-
le, kokardy do włosów, przepaski do włosów, siatki na wło-
sy, spinki [klamerki] do włosów, spinki do włosów, dywany, 
chodniki, maty, gry, zabawki, artykuły i sprzęt sportowy, kar-
ma i pasza dla zwierząt, smakołyki dla koni.

(210) 484647 (220) 2018 04 10
(731) STRUGAŁA PIOTR USŁUGI CIESIELSKO-DEKARSKIE, 

Ruda Śląska
(540) DACHY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 07.01.08, 07.01.24, 
07.03.02, 07.03.11, 07.03.12, 26.07.19, 26.04.02

(510), (511) 37 budowa dachów, rozbiórka dachów, izolowa-
nie dachów, izolacja dachów, usługi instalacji dachów, insta-
lacja pokryć dachowych, nakładanie powłok nieprzemakal-
nych na dachy, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
sufitów i dachów, układanie dachówek i płytek łupkowych, 
instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach 
i w konstrukcjach, naprawa dachów, konserwacja dachów, 
montaż belkowania dachu, pokrywanie dachów papą, po-
nowna obróbka powierzchni dachów, konserwacja i napra-
wa rynien dachowych, układanie dachówki, murowanie lub 
murowanie z bloczków.

(210) 484648 (220) 2018 04 10
(731) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Party Mix KUBEŁEK PYSZNOŚCI

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.

(210) 484649 (220) 2018 04 10
(731) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz
(540) AKTYWNA BYDGOSZCZ
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(531) 29.01.12, 26.04.06, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
02.07.13, 18.01.05, 18.03.01

(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, w tym aplikacje kom-
puterowe do pobrania, aplikacje na urządzenia przenośne 
(aplikacje mobilne), programy komputerowe, publikacje elek-
troniczne do pobrania, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, w tym reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi organizowania 
targów i wystaw handlowych i reklamowych, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, udostępnianie informacji o dzia-
łalności sportowej za pośrednictwem strony internetowej, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trze-
cich, 38 agencje informacyjne, przekazywanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, elektroniczna trans-
misja danych, wiadomości i informacji, interaktywne usłu-
gi telekomunikacyjne, mobilne usługi medialne w postaci 
elektronicznej transmisji treści sportowych i rozrywkowych, 
telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 
telematyczne wysyłanie informacji, użytkowanie systemów 
łączności elektronicznej, 41 nauczanie, w tym organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych, kształcenie, rozrywka, w tym informa-
cja o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów, 
loterii, działalność sportowa i kulturalna, w tym organizowa-
nie zawodów sportowych, informacja o rekreacji, informa-
cja o imprezach sportowych, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
widowisk, wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, usługi agencji 
dystrybucji biletów.

(210) 484652 (220) 2018 04 10
(731) SYBILSKA KATARZYNA LIVINGHOME, Piastów
(540) L LIVINGHOME

(531) 27.05.01, 26.11.01, 04.03.01
(510), (511) 20 meble, 37 budowa i remont obiektów, 42 pro-
jektowanie obiektów i wnętrz, projektowanie form, projekto-
wanie kuchni, projektowanie dywanów, projektowanie pro-
duktów [wzornictwo], projektowanie sklepów, projektowanie 
wizualne, projektowanie opakowań, projektowanie hoteli, 
projektowanie wzorów, projektowanie restauracji, projekto-
wanie druków, projektowanie biżuterii, projektowanie zasłon, 
projektowanie znaków, projektowanie porcelany, projektowa-
nie łazienek, projektowanie broszur, projektowanie architek-
toniczne, projektowanie mebli, projektowanie umeblowania, 
projektowanie rzeźb, projektowanie wizytówek, projektowa-
nie dekoracji wnętrz, projektowanie stron internetowych, pro-
jektowanie płytek wykładzinowych, projektowanie wykładzin 
podłogowych, projektowanie sztuki komercyjnej, projekto-
wanie wyposażenia sklepów, projektowanie przestrzeni biu-
rowych, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie 
pubów, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie 
dobudówek, klubów, projektowanie materiałów drukowa-
nych, projektowanie stoisk wystawowych, projektowanie 
produktów przemysłowych, projektowanie produktów kon-
sumenckich, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie 
obiektów sportowych, projektowanie znaków towarowych, 
projektowanie nazw firmowych, projektowanie materiałów 

reklamowych, projektowanie centrów handlowych, projek-
towanie obiektów biznesowych, projektowanie ulotek rekla-
mowych, projektowanie nakryć głowy, projektowanie logo 
reklamowych, projektowanie hal wystawowych, projektowa-
nie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wspomagane, 
projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, pro-
jektowanie opakowań przemysłowych, projektowanie marki, 
projektowanie szkła i produktów szklanych, projektowanie 
wystaw sklepowych, projektowanie witryn internetowych, 
projektowanie dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć te-
atralnych, projektowanie wystroju wnętrz domowych, pro-
jektowanie wystroju wnętrz biurowych, projektowanie grafiki 
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, planowanie 
budynków, planowanie łazienek, doradztwo projektowe, 
analiza projektu, usługi projektów graficznych, planowanie 
projektów technicznych, projektowanie architektoniczne de-
koracji wnętrz, planowanie przestrzenne wnętrz, usługi pro-
jektowania dotyczące architektury, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, projektowanie i opracowy-
wanie stron internetowych, wzornictwo przemysłowe i pro-
jektowanie graficzne, projekty architektoniczne w zakresie 
dekoracji ścian zewnętrznych.

(210) 484653 (220) 2018 04 10
(731) SYBILSKA KATARZYNA LIVINGHOME, Piastów
(540) Livinghome
(510), (511) 20 meble, 37 budowa i remont obiektów, 42 pro-
jektowanie obiektów i wnętrz, projektowanie form, projekto-
wanie kuchni, projektowanie dywanów, projektowanie pro-
duktów [wzornictwo], projektowanie sklepów, projektowanie 
wizualne, projektowanie opakowań, projektowanie hoteli, 
projektowanie wzorów, projektowanie restauracji, projekto-
wanie druków, projektowanie biżuterii, projektowanie zasłon, 
projektowanie znaków, projektowanie porcelany, projektowa-
nie łazienek, projektowanie broszur, projektowanie architek-
toniczne, projektowanie mebli, projektowanie umeblowania, 
projektowanie rzeźb, projektowanie wizytówek, projektowa-
nie dekoracji wnętrz, projektowanie stron internetowych, pro-
jektowanie płytek wykładzinowych, projektowanie wykładzin 
podłogowych, projektowanie sztuki komercyjnej, projekto-
wanie wyposażenia sklepów, projektowanie przestrzeni biu-
rowych, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie 
pubów, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie 
dobudówek, klubów, projektowanie materiałów drukowa-
nych, projektowanie stoisk wystawowych, projektowanie 
produktów przemysłowych, projektowanie produktów kon-
sumenckich, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie 
obiektów sportowych, projektowanie znaków towarowych, 
projektowanie nazw firmowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, projektowanie centrów handlowych, projek-
towanie obiektów biznesowych, projektowanie ulotek rekla-
mowych, projektowanie nakryć głowy, projektowanie logo 
reklamowych, projektowanie hal wystawowych, projektowa-
nie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wspomagane, 
projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, pro-
jektowanie opakowań przemysłowych, projektowanie marki, 
projektowanie szkła i produktów szklanych, projektowanie 
wystaw sklepowych, projektowanie witryn internetowych, 
projektowanie dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć te-
atralnych, projektowanie wystroju wnętrz domowych, pro-
jektowanie wystroju wnętrz biurowych, projektowanie grafiki 
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, planowanie 
budynków, planowanie łazienek, doradztwo projektowe, 
analiza projektu, usługi projektów graficznych, planowanie 
projektów technicznych, projektowanie architektoniczne de-
koracji wnętrz, planowanie przestrzenne wnętrz, usługi pro-
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jektowania dotyczące architektury, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, projektowanie i opracowy-
wanie stron internetowych, wzornictwo przemysłowe i pro-
jektowanie graficzne, projekty architektoniczne w zakresie 
dekoracji ścian zewnętrznych.

(210) 484655 (220) 2018 04 10
(731) CIEŚLA MIESZKO, Świlcza
(540) n new pro

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.20
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów 
stomatologicznych, protetycznych, farmaceutycznych 
i środków dezynfekcyjnych, 41 szkolenia, organizacja kursów.

(210) 484670 (220) 2018 04 11
(731) PELCZYK ROMAN, Książ Wlkp.
(540) LIRON POLSKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.02, 26.03.23
(510), (511) 11 urządzenia do produkcji lodów.

(210) 484676 (220) 2018 04 11
(731) PINKIEWICZ SEBASTIAN, Zielona Góra
(540) G SMACZNE GAŁY

(531) 27.01.05
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety, lody mlecz-
ne, desery lodowe, lody na bazie jogurtu, lody zawierające 
czekoladę.

(210) 484681 (220) 2018 04 11
(731) VITALABO-LABORATORIA MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) VITALABO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.01.01, 26.01.01, 26.04.01
(510), (511) 42 analityczne usługi laboratoryjne, analiza 
laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, analiza surowi-
cy krwi ludzkiej do badań medycznych, analiza tkanek 

ludzkich do badań medycznych, analizy laboratoryjne, 
badania biologiczne, badania kliniczne, badania laborato-
ryjne, badania w zakresie medycyny, doradztwo związane 
z testami laboratoryjnymi, konsultacje i badania bakterio-
logiczne, laboratoria medyczne, laboratoryjne usługi ana-
lityczne, medyczne usługi laboratoryjne, próby kliniczne, 
usługi badań laboratoryjnych w zakresie dermatologii, 
usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, 
usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoriów 
biologicznych, usługi laboratorium badań biologicznych, 
usługi laboratoryjne, usługi laboratoryjne w zakresie ba-
dań medycznych, usługi laboratoryjne w zakresie testo-
wania analitycznego, usługi w zakresie testów laborato-
ryjnych, 44 badania genetyczne do celów medycznych, 
badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, ba-
dania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewo-
we osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób 
układu naczyniowego, badanie na obecność narkotyków 
w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzają-
cych, badanie rozmazu metodą PAP, doradztwo w zakre-
sie immunologii, przeprowadzanie badań medycznych, 
przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie 
nielegalnych lub zabronionych substancji wpływających 
na poprawę wyników, przeprowadzenie badań przesie-
wowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia cho-
rób układu sercowo-naczyniowego, świadczenie usług 
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, 
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykry-
wania nowotworu płuc, usługi analiz laboratoryjnych 
związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych 
związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczą-
cym nowotworów, usługi analiz medycznych związane 
z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych zwią-
zane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium 
medyczne, usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem pacjentów, usługi analiz medycznych związanych 
z leczeniem osób, usługi badania cukrzycy, usługi badań 
krwi, usługi badań medycznych związane z diagnozowa-
niem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka piersi, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewo-
wych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań 
przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań 
przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi ba-
dań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi dia-
gnostyki medycznej [testy i analizy], usługi laboratoriów 
medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych 
od pacjentów, usługi medyczne w zakresie badań prze-
siewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, 
usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie 
astmy, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych 
związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, 
usługi przesiewowych badań wzroku, usługi w zakresie 
badania surowic, usługi w zakresie medycyny i zdrowia 
związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi.

(210) 484682 (220) 2018 04 11
(731) CENTRUM ASYSTY SZKODOWEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CAS CENTRUM ASYSTY SZKODOWEJ
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów, 36 usługi konsultacyjne 
i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, gwarancje, eksper-
tyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe.

(210) 484686 (220) 2018 04 11
(731) BĘTKOWSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA, Raciechowice
(540) EMERALLD

(531) 01.15.19, 29.01.12, 27.05.09
(510), (511) 1 nawozy organiczne, nawozy do trawy, 31 tra-
wy (rośliny), nasiona traw, 35 usługi sprzedaży hurtowej wy-
robów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów 
ogrodniczych, 44 pielęgnacja trawników, usługi ogrodnicze, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawo-
zów rolniczych i ogrodniczych.

(210) 484698 (220) 2018 04 11
(731) MALITKA KONRAD, Otwock
(540) ProADEK
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane 
do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy 
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku 
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suple-
menty odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witami-
nowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety 
składające się z witamin, suplementy do celów medycznych, 
dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje od-
żywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie 
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, arty-
kuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane 
w substancje odżywcze do celów niemedycznych na ba-
zie witamin, składników mineralnych, mikrolementów, leki, 
produkty farmaceutyczne, produkty do ochrony zdrowia, 
preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy wi-
taminowe, suplementy mineralne, suplementy witamino-
wo-mineralne, żywność związana ze specjalną dietą do ce-
lów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, 
napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, dietetyczne napoje do celów medycznych, tabletki 
wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa 
przy zakupie i sprzedaży m.in. suplementów olejów, tłuszczy, 
produktów spożywczych oraz suplementów odżywczych, 
pośrednictwo przy nawiązaniu kontaktów biznesowych, 
w tym kontakty między osobami fizycznymi, między firma-
mi a osobami fizycznymi, oraz między firmami, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania i kierowania, 
w tym wsparcie przy i/lub udział w działalności komercyjnej, 
agencje importowo-eksportowe.

(210) 484704 (220) 2018 04 11
(731) POSCO DAEWOO Corporation, Seul, KR
(540) DAEWOO
(510), (511) 7 silniki inne niż do pojazdów lądowych, 12 silni-
ki do pojazdów lądowych.

(210) 484706 (220) 2018 04 11
(731) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz
(540) 53°N 18°E STER NA BYDGOSZCZ

(531) 01.15.24, 15.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, impresariat w dzia-
łalności artystycznej, 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedza-
nie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania 
wycieczek, organizowanie rejsów, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie 
festiwali, w tym organizowanie festiwali wodnych, organi-
zowanie widowisk (impresariat), organizowanie zawodów 
sportowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
sprawdziany edukacyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, usługi agencji dystrybucji biletów, usługi pokazów filmo-
wych, usługi rozrywkowe.

(210) 484710 (220) 2018 04 11
(731) VESTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) KIDSPACE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.05.08, 01.11.12
(510), (511) 24 pościel, 25 odzież dziecięca.

(210) 484717 (220) 2018 04 11
(731) POSCO DAEWOO Corporation, Seul, KR
(540) 

(531) 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 7 silniki inne niż do pojazdów lądowych, 12 silni-
ki do pojazdów lądowych.
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(210) 484725 (220) 2018 04 12
(731) NARODOWE MUZEUM TECHNIKI W WARSZAWIE, 

Warszawa
(540) Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie NMT

(531) 27.05.01, 27.05.23, 29.01.11
(510), (511) 16 albumy, broszury, czasopisma, fotografie, 
grafiki, kalendarze, kartki okolicznościowe, katalogi, książki, 
41 udostępnianie publiczności w celu zwiedzania wnętrz 
i zbiorów muzealnych, organizacja szkoleń i warsztatów, 
usługi w zakresie wyszukiwania, gromadzenia i przechowy-
wania przedmiotów oraz dokumentów historycznych, ka-
talogowania, naukowego opracowywania oraz archiwizacji 
zbiorów przedmiotów oraz dokumentów, edukacji, organi-
zowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikacji 
elektronicznej książek, czasopism, gazet i periodyków on-
-line i ich obsługi, publikacji tekstów innych niż teksty re-
klamowe, publikacji książek, czasopism, magazynów, usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), or-
ganizowania i prowadzenia prezentacji, pokazów, ekspozycji, 
szkoleń, kursów, koncertów, konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów i konkursów z dziedziny edukacji 
oraz nauki, organizowania i prowadzenia imprez edukacyj-
nych, wypożyczania książek oraz przedmiotów i dokumen-
tów, wypożyczanie eksponatów muzealnych, 42 organizacja 
i prowadzenie badań konserwatorskich, 43 udostępnianie 
(wynajmowanie) wnętrz na spotkania i konferencje.

(210) 484728 (220) 2018 04 12
(731) DREAMSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DREAMSOUND

(531) 27.05.01, 29.01.11, 27.05.19, 27.05.25
(510), (511) 41 adaptacja i montaż kinematograficzny, do-
radztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, dzierżawa kin, dzier-
żawa urządzeń kinematograficznych, edycja nagrań audio, 
edycja nagrań wideo, filmy kinowe (produkcja), informacja 
o imprezach rozrywkowych, kina, komponowanie muzyki 
dla osób trzecich, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki, montaż filmów, montaż filmów fotograficznych, 
montaż filmów kinematograficznych, montaż filmów kino-
wych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, montaż programów 
radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm 
dźwiękowych, montaż (obróbka) taśm wideo, muzyczne 
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie 
muzyki, nagrywanie (filmowanie) na taśmach wideo, obsługa 
studia filmowego, organizacja rozrywek muzycznych, orga-
nizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), or-
ganizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowa-
nie przyjęć, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, 
organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie 
widowisk muzycznych, organizowanie widowisk w celach 
kulturalnych, organizowanie widowisk w celach rozrywko-
wych, postsynchronizacja, prezentowanie ścieżek dźwię-
kowych nagrań wideo, produkcja filmów, produkcja filmów 

animowanych, produkcja filmów dla telewizji, produkcja fil-
mów długometrażowych, produkcja filmów i filmów na ta-
śmach filmowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów 
kinowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja 
filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów wideo, 
produkcja filmów wideo i DVD, produkcja i prezentacja pro-
gramów radiowych, produkcja muzyczna, produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja piosenek do filmów, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów 
dźwiękowych, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, pro-
dukcja rozrywki audio, produkcja filmów na taśmach wideo, 
przedstawienia teatralne, radiowe i telewizyjne usługi roz-
rywkowe, radiowe programy rozrywkowe, realizacja filmów 
w studiach, rozrywka, rozrywka filmowa, studia filmowe, 
studia nagrań (usługi), świadczenie usług rozrywkowych po-
przez filmy kinowe, świadczenie usług rozrywkowych za po-
średnictwem filmów wideo, świadczenie usług w zakresie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, świadczenie usług w zakre-
sie studiów nagrań wideo, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
telewizyjne programy rozrywkowe, usługi doradcze w za-
kresie rozrywki, usługi kompozycji muzycznych, usługi kon-
certów muzycznych, usługi nagrywania i produkcji audio, 
usługi obrazów cyfrowych, usługi orkiestr, usługi prezentacji 
audiowizualnych, usługi produkcji filmów, usługi produkcji 
radiowej, usługi produkcji taśm audio, usługi rozrywki dźwię-
kowej, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone 
za pośrednictwem radia, usługi rozrywkowe świadczone 
przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe w postaci filmów, 
usługi studia nagrań, usługi studia nagrań do filmów, usłu-
gi studiów filmowych, usługi studiów nagrań dla telewizji, 
usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi studiów nagrań 
w zakresie wideo, usługi studiów nagrań w zakresie produk-
cji dysków z dźwiękiem, usługi studiów telewizyjnych, usługi 
studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficz-
nych, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w za-
kresie muzycznych studiów nagrań, usługi w zakresie nagrań, 
usługi w zakresie nagrań fonicznych, usługi w zakresie na-
grań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych 
i rozrywki wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań 
audio i wideo, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w za-
kresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań 
wideo i filmów, usługi w zakresie organizacji rozrywki, usłu-
gi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, usługi 
w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie produkcji 
filmów wideo, usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, 
usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usłu-
gi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, usługi 
związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, 
wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie 
studiów filmowych, wynajmowanie studiów nagraniowych, 
wynajmowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
wypożyczanie aparatów do projekcji filmów, wypożyczanie 
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie fil-
mów dla kin, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie filmów 
kinematograficznych, wypożyczanie kamer wideo, wypo-
życzanie kaset wideo, wypożyczanie maszyn i urządzeń ki-
nematograficznych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie projek-
torów kinowych, wypożyczanie projektorów i akcesoriów fil-
mowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm 
audio zawierających nagraną muzykę, wypożyczanie taśm 
wideo, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie 
urządzeń do nagrywania dźwięku, wypożyczanie urządzeń 
do reprodukcji dźwięku, wypożyczanie urządzeń do nagry-
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wania dźwięku i wideo, wypożyczanie wideo, wypożyczanie 
zapisanych nośników danych w celach rozrywkowych, za-
pewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań.

(210) 484745 (220) 2018 04 12
(731) PANAS ANDRZEJ PANAS SCHODY, Mysłaków
(540) BOSCO STUDIO

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, podłogi drewniane 
parkietowe, podłogi drewniane, drewniane podłogi par-
kietowe, drewniane podłogi sportowe, podłogi z drewna, 
podłogi z twardego drewna, schody niemetalowe, schody 
(stopnie) niemetalowe, niemetalowe pokrycia na schody.

(210) 484761 (220) 2018 04 12
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) MEGABAŃKA
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki dmuchane 
do zabawy, zabawki, gry i przedmioty do zabawy.

(210) 484766 (220) 2018 04 12
(731) HUT-PUS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Hp ”HUT-PUS”

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czysz-
czenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa ko-
tłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszcze-
nie okien, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, mycie 
samochodów, pranie, 39 usługi transportowe autobusowe, 
informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kierow-
ców, organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na po-
dróże, transport podróżnych, przenoszenie, przewóz bagaży, 
przewożenie ładunków, rezerwacja miejsc na podróż, trans-
port samochodowy, pośrednictwo w transporcie, turystyka 
[zwiedzanie], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura 
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy tury-
styczne, hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, motele, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, re-
stauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc 
w hotelach, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwa-
terowanie], wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, na-
rady], wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej.

(210) 484767 (220) 2018 04 12
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) MEGA BAŃKA

(531) 27.05.03, 27.05.04, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 27.05.02
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki dmuchane 
do zabawy, zabawki, gry i przedmioty do zabawy.

(210) 484768 (220) 2018 04 12
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) JUMBO BALL

(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.05.02
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki dmuchane 
do zabawy, zabawki, gry i przedmioty do zabawy.

(210) 484784 (220) 2018 04 13
(731) BICOTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) Bicotone

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 25 odzież, sukienki, suknie, spódnice, stroje wi-
zytowe, spodnie, legginsy, bluzki, marynarki, żakiety, boler-
ka, garnitury, kostiumy, bluzy, koszule, koszulki, podkoszulki, 
swetry, gorsety, halki, stroje kąpielowe, kamizelki, ocieplacze, 
kurtki, płaszcze, okrycia wierzchnie, szale, chusty, apaszki, 
szaliki, rękawiczki, pelerynki, piżamy i bielizna nocna, skar-
pety, bielizna osobista, nakrycia głowy, kapelusze, czapki, 
opaski na głowę, szlafroki, odzież ze skóry, odzież z imitacji 
skóry, odzież futrzana, odzież przeciwdeszczowa, paski, obu-
wie, odzież sportowa i rekreacyjna, bielizna sportowa, odzież 
i bielizna ciążowa, stroje na maskarady, odzież i bielizna 
dziecięca.

(210) 484786 (220) 2018 04 13
(731) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Morliny

(540) Morliny FOOD SERVICE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.06
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso i wędliny, mięso mro-
żone, tłuszcze jadalne, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, 
paczkowane mięso, mięso z indyka, mięso gotowe do spoży-
cia, wołowina, cielęcina, drób, dziczyzna, gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, jagnięcina, 
kiełbasy, kiełbaski do hot-dogów, kiełbasy wędzone, parów-
ki, mięso mielone, świeży drób, wieprzowina, ryby, przetwo-
rzone produkty mięsne, pasztety, produkty mięsne mrożone, 
konserwy mięsne, podroby, jaja, mleko, nabiał i substytuty 
nabiału, oleje jadalne, baranina, konina.
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(210) 484789 (220) 2018 04 13
(731) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Morliny

(540) Morliny EKSPERT z polskich farm

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso i wędliny, mięso mro-
żone, tłuszcze jadalne, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, 
paczkowane mięso, mięso z indyka, mięso gotowe do spoży-
cia, wołowina, cielęcina, drób, dziczyzna, gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, jagnięcina, 
kiełbasy, kiełbaski do hot-dogów, kiełbasy wędzone, parów-
ki, mięso mielone, świeży drób, wieprzowina, ryby, przetwo-
rzone produkty mięsne, pasztety, produkty mięsne mrożone, 
konserwy mięsne, podroby, jaja, mleko, nabiał i substytuty 
nabiału, oleje jadalne, baranina, konina.

(210) 484793 (220) 2018 04 13
(731) GMINA ŁOBEZ, Łobez
(540) ŁOBEZ Serce Pomorza Zachodniego

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], artykuły papiernicze, artykuły piśmien-
ne, atlasy, bilety, blankiety, bony, broszury, chorągiewki pa-
pierowe, czasopisma [periodyki], diagramy, druki, drukowane 
publikacje, etykiety, formularze, fotografie [wydrukowane], 
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, katalogi, komiksy, 
koperty [artykuły piśmienne], książki, mapy, materiały do pi-
sania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materia-
ły piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt-
kiem aparatów), nalepki, naklejki, notatniki [notesy], periodyki 
[czasopisma], plany, prospekty, rysunki, rozkłady, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, torby z papieru lub 
tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, ulotki, wydruki 
graficzne, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocz-
towe, 35 reklama, prace biurowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, ba-
dania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakre-
sie biznesu, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
impresariat w działalności artystycznej, informacja o działal-
ności gospodarczej, marketing, opracowywanie CV dla osób 
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu dzia-

łalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
projektowanie materiałów reklamowych, rozlepianie plaka-
tów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, statystyczne zestawienia, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe, usłu-
gi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi public rela-
tions, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny han-
dlowe, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dystrybucja, 
rozpowszechnianie, kolportaż materiałów reklamowych, ma-
teriałów promocyjnych, materiałów marketingowych,dystry-
bucja, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich 
jak: materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), artykuły 
papiernicze, artykuły piśmienne, materiały do pisania, mate-
riały do rysowania, prospekty, próbki, druki, gazety, czasopi-
sma, periodyki, biuletyny, broszury, ulotki, etykiety, plakaty, 
anonse, agitki, wiadomości, zapowiedzi, oferty, informatory, 
formularze, blankiety, foldery, katalogi, kalendarze, nalepki, 
naklejki, pisma, grafiki, rysunki, fotografie, programy, instruk-
cje, indeksy, skorowidze, diagramy, ogłoszenia, obwieszcze-
nia, rozkłady, afisze, publikacje, książki, komiksy, notatniki [no-
tesy], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 
koperty, torby, tablice, transparenty, albumy, atlasy, bilety, 
karnety, bony, kupony, losy, paragony, mapy, plany, pamiątki, 
gadżety, podarunki, prezenty, upominki, fanty, odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
osób trzecich, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, sport, 
działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, in-
formacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultu-
ra fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie balów, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], orga-
nizowanie wystaw celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycie-
czek z przewodnikiem, przedszkola, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie 
miejsc na pokazy, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wy-
jątkiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne, szkoły, szkoły 
z internatem, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki, 
usługi orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezente-
rów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wa-
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kacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie dzieł 
sztuki, wypożyczanie zabawek.

(210) 484795 (220) 2018 04 13
(731) GMINA ŁOBEZ, Łobez
(540) ŁOBEZ Serce Pomorza Zachodniego

(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], artykuły papiernicze, artykuły piśmien-
ne, atlasy, bilety, blankiety, bony, broszury, chorągiewki pa-
pierowe, czasopisma [periodyki], diagramy, druki, drukowane 
publikacje, etykiety, formularze, fotografie [wydrukowane], 
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, katalogi, komiksy, 
koperty [artykuły piśmienne], książki, mapy, materiały do pi-
sania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materia-
ły piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt-
kiem aparatów), nalepki, naklejki, notatniki [notesy], periodyki 
[czasopisma], plany, prospekty, rysunki, rozkłady, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, torby z papieru lub 
tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, ulotki, wydruki 
graficzne, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocz-
towe, 35 reklama, prace biurowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, ba-
dania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakre-
sie biznesu, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
impresariat w działalności artystycznej, informacja o działal-
ności gospodarczej, marketing, opracowywanie CV dla osób 
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
projektowanie materiałów reklamowych, rozlepianie plaka-
tów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, statystyczne zestawienia, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe, usłu-
gi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi public rela-
tions, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny han-
dlowe, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dystrybucja, 
rozpowszechnianie, kolportaż materiałów reklamowych, ma-
teriałów promocyjnych, materiałów marketingowych, dystry-
bucja, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich 
jak: materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały 

szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), artykuły 
papiernicze, artykuły piśmienne, materiały do pisania, mate-
riały do rysowania, prospekty, próbki, druki, gazety, czasopi-
sma, periodyki, biuletyny, broszury, ulotki, etykiety, plakaty, 
anonse, agitki, wiadomości, zapowiedzi, oferty, informatory, 
formularze, blankiety, foldery, katalogi, kalendarze, nalepki, 
naklejki, pisma, grafiki, rysunki, fotografie, programy, instruk-
cje, indeksy, skorowidze, diagramy, ogłoszenia, obwieszcze-
nia, rozkłady, afisze, publikacje, książki, komiksy, notatniki [no-
tesy], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 
koperty, torby, tablice, transparenty, albumy, atlasy, bilety, 
karnety, bony, kupony, losy, paragony, mapy, plany, pamiątki, 
gadżety, podarunki, prezenty, upominki, fanty, odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
osób trzecich, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, sport, 
działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, in-
formacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultu-
ra fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie balów, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], orga-
nizowanie wystaw celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycie-
czek z przewodnikiem, przedszkola, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie 
miejsc na pokazy, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wy-
jątkiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne, szkoły, szkoły 
z internatem, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki, 
usługi orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezente-
rów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wa-
kacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie dzieł 
sztuki, wypożyczanie zabawek.

(210) 484799 (220) 2018 04 13
(731) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) lab4Baby

(531) 02.05.01, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów.
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(210) 484801 (220) 2018 04 13
(731) GOLDEN LION HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) ELECTRIGO
(510), (511) 12 skutery z napędem elektrycznym, skutery 
[pojazdy], części i akcesoria do pojazdów.

(210) 484805 (220) 2018 04 13
(731) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) h₂owipes

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 484806 (220) 2018 04 13
(731) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) lab4Baby Panthenol

(531) 02.05.01, 02.09.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 484837 (220) 2018 04 13
(731) AUTO-PLAST PRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA, Września
(540) APP AUTO-PLAST PRODUKT

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczo-
ne dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użyt-
ku w produkcji żywności i napojów, nawozy i produkty 
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i dru-
kowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, sole do celów przemysłowych, substancje, mate-
riały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, środki filtracyjne chemiczne i nie-
chemiczne zawarte w tej klasie, żywice syntetyczne i nieprze-
tworzone, 2 powłoki, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, 
rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tu-
szów, żywice naturalne w stanie surowym, barwniki do żyw-
ności i napojów, farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i po-

kosty, metale w formie folii i proszku, preparaty do konserwacji 
i zabezpieczania, 12 pojazdy i środki transportu, części i akce-
soria do pojazdów,lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy 
do poruszania się po wodzie, pojazdy do poruszania się w po-
wietrzu i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojaz-
dów do poruszania się po wodzie, części i akcesoria do pojaz-
dów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, 
części i akcesoria do pojazdów lądowych, koła, opony i gąsie-
nicowy układ bieżny, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe 
i bezpieczeństwa do pojazdów, pojazdy dla niepełnospraw-
nych, pojazdy szynowe, wózki napędzane siłą ludzką, mecha-
nizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, 17 ar-
tykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, plomby, 
uszczelki i wypełnienia, rury giętkie, rurki, przewody giętkie 
i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, artykuły 
i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały elektroizola-
cyjne, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed 
ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, materiały i arty-
kuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, artykuły amorty-
zujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, materiały 
do odnowy i naprawy opon, membrany i półprzetworzone 
syntetyczne materiały filtrujące, okładziny do sprzęgła i ha-
mulców, taśmy, paski i błony klejące, formy ebonitowe, formy 
wtryskowe do części silników samochodowych, formy kau-
czukowe do użytku w produkcji krawężników do ścieżek, for-
my z kauczuku do użytku w produkcji kamieni brukowych, 
formy z kauczuku do użytku w produkcji ozdobnego kamienia 
brukowego, materiały z tworzyw sztucznych w formie odle-
wów wykorzystywane jako wyściółka przy pakowaniu, półwy-
kończona guma w postaci wyprofilowanej, tworzywa sztucz-
ne formowane wtryskowo, arkusze podpodłogowe z gumy, 
arkusze polietylenowe do małych półokrągłych szklarni, arku-
sze polietylenowe do nakładania na glebę w celu powstrzy-
mania wzrostu chwastów, arkusze polietylenowe do nakłada-
nia na szkielety konstrukcji ogrodniczych, barwione folie 
z tworzyw sztucznych do nakładania na szyby pojazdów, arku-
sze polietylenowe do nakładania na szkielety konstrukcji rolni-
czych, elastomerowe arkusze do ochrony powierzchni na ob-
szarach używanych do śrutowania, elastomerowe arkusze 
do ochrony powierzchni na obszarach używanych do śruto-
wania kuleczkowego, folia laminowana do nakładania na pod-
łoże, folie do ściółkowania, folie maskujące, folie przeciw pro-
mieniowaniu UV do samochodów, folie winylowe dla 
rolnictwa, folie przeciwodblaskowe do okien [zabarwione], 
folie winylowe do karoserii pojazdów, folie z tworzyw sztucz-
nych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych 
do użytku w leśnictwie, folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w ogrodnictwie, folie z tworzyw sztucznych stosowane w la-
minowaniu papieru, folie zabarwione z tworzyw sztucznych 
do okien, gumowe pokrycia wyłączników, laminowane folie 
z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, laminowane 
materiały z tworzyw sztucznych do ochrony powierzchni, ma-
skujące folie stosowane w grafice i fotografii, materiały masku-
jące do użytku w drukowaniu do blokowania promieniowania, 
niemetalowe osłony złącz, odblaskowe folie z tworzyw sztucz-
nych do stosowania na oknach, odblaskowe folie z tworzywa 
sztucznego do nakładania na szyby pojazdów, osłony z kau-
czuku do ochrony elementów elektrycznych, pokrycia z two-
rzyw sztucznych używane jako folie malarskie, pokrycia z two-
rzyw sztucznych zapobiegające rozwojowi chwastów, 
polietylen do osłaniania nasion, polietylen do osłaniania roślin, 
polietylen do przykrywania podłoża, powłoki azbestowe, 
przykrycia z kauczuku dla rolek, wytłaczane arkusze polietyle-
nowe do budowy małych tuneli ogrodniczych, wytłaczane 
arkusze polietylenowe do budowy szklarni, artykuły ozdobne 
[plakietki] wyrabiane z gumy, artykuły ozdobne [plakietki] wy-
rabiane z miki, figurki wykonane z gumy, ozdobne folie z two-
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rzyw sztucznych będące półproduktami, statuetki wykonane 
z gumy, 35 usługi sprzedaży takich towarów jak: detergenty 
przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, 
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i na-
pojów, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty i materiały che-
miczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona 
dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do celów prze-
mysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz 
surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej kla-
sie, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, powłoki, barwniki, 
koloranty, pigmenty i tusze, rozcieńczalniki i zagęszczacze 
do powłok, barwników i tuszów, żywice naturalne w stanie 
surowym, barwniki do żywności i napojów, farby i farby moc-
no rozcieńczone, lakiery i pokosty, metale w formie folii i prosz-
ku, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, pojazdy i środki 
transportu, części i akcesoria do pojazdów, lądowe pojazdy 
i środki transportu, pojazdy do poruszania się po wodzie, po-
jazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, 
części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie, 
części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu 
i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów lądo-
wych, koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, sprzęt oraz urzą-
dzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, po-
jazdy dla niepełnosprawnych, pojazdy szynowe, wózki 
napędzane siłą ludzką, mechanizmy napędowe, w tym silniki 
do pojazdów lądowych, artykuły i materiały izolacyjne i zabez-
pieczające, plomby, uszczelki i wypełnienia, rury giętkie, rurki, 
przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, 
nie z metalu, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły 
i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały ogniotrwałe 
i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizo-
lacyjne, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wil-
gocią, artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłu-
miki drgań, materiały do odnowy i naprawy opon, membrany 
i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, okładziny 
do sprzęgła i hamulców, taśmy, paski i błony klejące, formy 
ebonitowe, formy wtryskowe do części silników samochodo-
wych, formy kauczukowe do użytku w produkcji krawężników 
do ścieżek, formy z kauczuku do użytku w produkcji kamieni 
brukowych, formy z kauczuku do użytku w produkcji ozdob-
nego kamienia brukowego, materiały z tworzyw sztucznych 
w formie odlewów wykorzystywane jako wyściółka przy pa-
kowaniu, półwykończona guma w postaci wyprofilowanej, 
tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, arkusze podpo-
dłogowe z gumy, arkusze polietylenowe do małych półokrą-
głych szklarni, arkusze polietylenowe do nakładania na glebę 
w celu powstrzymania wzrostu chwastów, arkusze polietyle-
nowe do nakładania na szkielety konstrukcji ogrodniczych, 
barwione folie z tworzyw sztucznych do nakładania na szyby 
pojazdów, arkusze polietylenowe do nakładania na szkielety 
konstrukcji rolniczych, elastomerowe arkusze do ochrony po-
wierzchni na obszarach używanych do śrutowania, elastome-
rowe arkusze do ochrony powierzchni na obszarach używa-
nych do śrutowania kuleczkowego, folia laminowana 
do nakładania na podłoże, folie do ściółkowania, folie maskują-
ce, folie przeciw promieniowaniu UV do samochodów, folie 
winylowe dla rolnictwa, folie przeciwodblaskowe do okien 
[zabarwione], folie winylowe do karoserii pojazdów, folie 
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z two-
rzyw sztucznych do użytku w leśnictwie, folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w ogrodnictwie, folie z tworzyw sztucz-
nych stosowane w laminowaniu papieru, folie zabarwione 
z tworzyw sztucznych do okien, gumowe pokrycia wyłączni-
ków, laminowane folie z tworzyw sztucznych do stosowania 

na oknach, laminowane materiały z tworzyw sztucznych 
do ochrony powierzchni, maskujące folie stosowane w grafice 
i fotografii, materiały maskujące do użytku w drukowaniu 
do blokowania promieniowania, niemetalowe osłony złącz, 
odblaskowe folie z tworzyw sztucznych do stosowania 
na oknach, odblaskowe folie z tworzywa sztucznego do na-
kładania na szyby pojazdów, osłony z kauczuku do ochrony 
elementów elektrycznych, pokrycia z tworzyw sztucznych 
używane jako folie malarskie, pokrycia z tworzyw sztucznych 
zapobiegające rozwojowi chwastów, polietylen do osłaniania 
nasion, polietylen do osłaniania roślin, polietylen do przykry-
wania podłoża, powłoki azbestowe, przykrycia z kauczuku dla 
rolek, wytłaczane arkusze polietylenowe do budowy małych 
tuneli ogrodniczych, wytłaczane arkusze polietylenowe 
do budowy szklarni, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabiane 
z gumy, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabiane z miki, figurki 
wykonane z gumy, ozdobne folie z tworzyw sztucznych będą-
ce półproduktami, statuetki wykonane z gumy.

(210) 484858 (220) 2018 04 16
(731) STĘPNIAK KRZYSZTOF NORTHMAN, Węgorzewo
(540) northman

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie (jachty), jachty, jachty 
silnikowe, jachty z silnikiem, 37 budowanie jachtów, 40 pro-
dukcja jachtów na zamówienie.

(210) 484860 (220) 2018 04 16
(731) ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) ZIARBATTA
(510), (511) 30 mieszanka piekarska do wypieku chleba 
i bułek.

(210) 484864 (220) 2018 04 16
(731) ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) MIĘTUSEK
(510), (511) 30 mieszanki do wypieku ciast.

(210) 484867 (220) 2018 04 16
(731) ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) MULTI5
(510), (511) 30 mieszanki piekarskie do wypieku chleba 
i bułek.

(210) 484943 (220) 2018 04 17
(731) RUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) rüger smart logistic

(531) 26.04.01, 26.04.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi spedycyjne.
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(210) 484946 (220) 2018 04 17
(731) CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ, Sopot
(540) Spiżarnia Caritas

(531) 08.01.01, 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, organizowanie im-
prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, pomoc i doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich, publikacja treści reklamowych, re-
klama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promo-
cyjnych, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu 
dla organizacji charytatywnych, usługi reklamowe ukierunko-
wane na promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie opieki społecznej, 43 obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, kafete-
rie [bufety], przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie jedzenia 
i napojów, stołówki, udostępnianie opinii na temat restauracji 
i barów, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, 
usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi 
charytatywne], dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, dostarczanie posiłków dla osób bezdomnych lub 
w trudnej sytuacji życiowej, centra opieki na dziećmi, domy 
dla ludzi starszych [emerytura], domy opieki dla osób w po-
deszłym wieku, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami 
i małymi dziećmi, przygotowywanie posiłków i napojów, usłu-
gi w zakresie ośrodków opieki dziennej, żłobki, ośrodki opieki 
dziennej i domy opieki dla osób starszych.

(210) 484947 (220) 2018 04 17
(731) CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) ONEWALLDESIGN
(510), (511) 27 winylowe pokrycia ścian, tapety sufito-
we, tapety tekstylne, tapety winylowe, tapety z tworzyw 
sztucznych.

(210) 484948 (220) 2018 04 17
(731) CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) DIGIWETSYSTEM
(510), (511) 1 kleje do tapetowania, 19 powłoki (materiały 
budowlane), materiały budowlane niemetalowe o właści-
wościach akustycznych, materiały budowlane z materiałów 
z tworzyw sztucznych, 27 winylowe pokrycia ścian, tapety 
sufitowe, tapety tekstylne, tapety winylowe, tapety z two-
rzyw sztucznych.

(210) 484949 (220) 2018 04 17
(731) RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa

(540) ALEJA PIĘKNA
(510), (511) 3 preparaty do mycia, mydła, wyroby kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, szampony, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do oczyszczania i pielę-
gnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do cia-
ła, maseczki kosmetyczne, żele kosmetyczne, oliwki kosme-
tyczne, olejki do celów kosmetycznych, maski do zabiegów 
kosmetycznych, kremy do pilingu, preparaty do makijażu, 
pomadki, błyszczyki do ust, cienie kosmetyczne do oczu, pu-
dry kosmetyczne, make-up, preparaty kosmetyczne oczysz-
czające, perfumy, wody kolońskie, dezodoranty kosmetyczne, 
pasty do zębów, kadzidełka, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, 
farby do włosów, farby do brody, preparaty do depilacji, pre-
paraty do golenia, preparaty do kręcenia włosów, preparaty 
do demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do prostowania włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, produkty perfume-
ryjne, puder do twarzy, pumeks, rzęsy sztuczne, sztuczne pa-
znokcie, wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, żele do ma-
sażu, inne niż do celów medycznych, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, szampony, woda perfumowana, 5 leki, 
bandaże, gazy opatrunkowe, środki lecznicze do kąpieli, żyw-
ność dietetyczna do celów leczniczych, herbaty lecznicze, 
herbaty ziołowe, herbaty dla astmatyków, sole do kąpieli lecz-
niczych, zioła i napoje lecznicze, maści, preparaty do odchu-
dzania do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, preparaty 
wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu, 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty dla celów leczniczych, środki antybakteryjne i lecze-
nie skóry, dietetyczna żywność, napoje i substancje, intymne 
preparaty nawilżające, suplementy diety, 35 prowadzenie 
hurtowni i sklepów wielko powierzchniowych z artykułami 
drogeryjnymi i parafarmaceutykami, prowadzenie sklepów 
internetowych z artykułami drogeryjnymi i parafarmaceutyka-
mi, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich artyku-
łów drogeryjnych i parafarmaceutyków, pozwalające nabyw-
cy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem 
sieci komputerowych, prowadzenie aptek, prowadzenie aptek 
internetowych, usługi związane z listami prezentów, reklama, 
pokazy towarów, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, 
usługi pielęgnacji higieny i urody dla łudzi i zwierząt, usługi 
rolnicze, ogrodnicze, leśnicze, aromatoterapia, chirurgia pla-
styczna, depilacja, epilacja, depilacja woskiem, fryzjerstwo, im-
plantacja włosów, łaźnie tureckie, manicure, pedicure, masaż, 
przekłuwanie ciała, ośrodki zdrowia, salony piękności, sanato-
ria (usługi), tatuowanie, terapia mowy, usługi dentystyczne, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, 
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatyw-
nej, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi psychologów, 
usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne, usługi tele-
medyczne, usługi wizażystów, usługi medycyny estetycznej, 
makijaż, makijaż permanentny, stylizacja rzęs i brwi, pielęgna-
cja dłoni i stóp, kosmetyka ciała, kosmetyka twarzy, zabiegi dla 
mężczyzn, usługi dietetyczne.

(210) 484951 (220) 2018 04 17
(731) GRUPA BRDI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GRUPA BRDI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.03, 26.04.07, 26.04.09
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
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zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, fakturowanie, usługi podatkowe.

(210) 484955 (220) 2018 04 17
(731) FUNDACJA MIEJ SERCE, Rybnik
(540) FUNDACJA MIEJ SERCE

(531) 02.09.01, 21.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi gromadzenia funduszy na cele chary-
tatywne dla dzieci potrzebujących.

(210) 485007 (220) 2018 04 18
(731) FX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FX MANAGO

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy 
komputerowe, monitory [programy komputerowe], kom-
paratory cyfrowe, platformy oprogramowania komputero-
wego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe 
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, urządzenia do fakturo-
wania, urządzenia do przetwarzania danych, 35 aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, informacja 
o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (po-
zyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, outso-
urcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sporządzanie 
wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, usługi w zakresie porów-
nywania cen, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, handel walutami i wymiana walut, informacje 
finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji 
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, zarzą-
dzanie finansami, 42 aktualizowanie oprogramowania kom-

puterowego, chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, opracowywanie oprogramowania w ramach 
publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, 
przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(210) 485017 (220) 2018 04 18
(731) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, Brentford, GB
(540) THE CLEAN BREATHING INSTITUTE

(531) 26.15.25, 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, 
preparaty medyczne, preparaty higieniczne, preparat) farma-
ceutyczne do leczenia chorób i schorzeń układu oddecho-
wego, preparaty farmaceutyczne do leczenia grypy, kaszlu, 
przeziębienia, alergii, 41 nauczanie i szkolenia związane 
z chorobami i schorzeniami układu oddechowego, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji i kongresów 
związanych z chorobami i schorzeniami układu oddecho-
wego, nauczanie i szkolenia związane z zanieczyszczeniem 
powietrza, organizowanie i prowadzenie sympozjów, konfe-
rencji i kongresów związanych z zanieczyszczeniem powie-
trza, 42 badania naukowe i usługi technologiczne w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, badania naukowe i usługi tech-
nologiczne w zakresie leczenia chorób i schorzeń układu od-
dechowego, 44 usługi medyczne.

(210) 485045 (220) 2018 04 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) FARMALL
(510), (511) 6 medale okolicznościowe i emblematy me-
talowe z metali nieszlachetnych i ich stopów, gadżety re-
klamowe z metali nieszlachetnych i ich stopów, zawieszki 
do kluczy, puchary, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, 
znaczki do przypinania, foremki do lodu metalowe, dzwony 
i dzwonki, kołatki do drzwi, maskotki metalowe, 12 pojazdy, 
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu 
lub wodzie, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, urzą-
dzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, autoalarmy, au-
tobusy, autokary, bagażniki do pojazdów, błotniki, ciągniki, 
mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, ciężarówki 
- lory, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, fo-
teliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, furgonetki, 
hamulce do pojazdów, karoserie samochodowe, koła pojaz-
dów, kołpaki, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, pojazdy 
- chłodnie, pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe, pojazdy 
trzy lub czterokołowe, polewaczki, przyczepy, przyczepy 
kempingowe, przyczepy mieszkalne samochodowe, podwo-
zia pojazdów, zderzaki do pojazdów, przekładnie redukcyjne 
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do pojazdów lądowych, rowery, samochody kempingo-
we, samochody osobowe, siedzenia do pojazdów, traktory, 
wózki: bagażowe, do golfa, do transportu wewnętrznego, 
wózki transportowe trójkołowe, wózki widłowe, 21 wyroby 
z ceramiki dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb, 
cukiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia do kuch-
ni, gliniane doniczki, doniczki okienne, doniczki szklane, do-
niczki porcelanowe, doniczki do kwiatów, doniczki na kwiaty, 
doniczki do roślin, doniczki ozdobne z porcelany, dozowniki 
mydła i do papieru toaletowego, dzbanki, figurki z porcelany, 
terakoty lub szkła, kieliszki do jajek, kosze do użytku domo-
wego, kosze na odpadki i śmieci, koziołki pod noże na stół, 
kółka na serwetki, kubki, kufle, okładki, uchwyty na karty 
menu, otwieracze do butelek, pucharki na owoce, patery, 

pieprzniczki, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru 
i nie z tkanin, pojemniki na chleb i na słodycze, serwetniki, 
szklane wyroby malowane, świeczniki, termosy, wazony, 
wyroby garncarskie, 25 odzież zwłaszcza odzież sportowa: 
koszulki i spodenki sportowe i gimnastyczne, dresy, czapki 
i kapelusze, bluzki, berety, daszki do czapek, drewniaki, kra-
waty, kalosze, kąpielówki, fulary, legginsy, paski, chusty, obu-
wie: gimnastyczne, piłkarskie, plażowe, sportowe, skarpetki, 
szale, szelki, turbany, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, 
przyrządy do ćwiczeń fizycznych, balony do zabawy, zabaw-
ki, puzzle, klocki, lalki, latawce, pluszowe zabawki, maskotki 
i gadżety reklamowe z tworzyw, drewna i materiałów tekstyl-
nych, akcesoria do gry: kije, karty, kule, piłki, żeton.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 480210, 480545, 482789, 482791, 482792, 482817, 482818, 483931, 484508, 484686, 484698, 484837, 484948

2 480210, 480360, 484058, 484837

3 477101, 477337, 481514, 481779, 482437, 483234, 483342, 483343, 483934, 483935, 484125, 484466, 484799, 
484805, 484806, 484949

4 482741, 484491, 484539

5 479251, 480210, 481514, 481756, 482437, 483297, 483342, 483343, 483470, 483578, 483580, 483581, 483589, 
484363, 484508, 484628, 484698, 484949, 485017

6 481145, 481278, 483952, 484120, 484122, 484491, 485045

7 481145, 483946, 483947, 484080, 484120, 484122, 484704, 484717

8 477101, 484080

9 480210, 482182, 482510, 482741, 482744, 483257, 483645, 483651, 483946, 483947, 484080, 484544, 484554, 
484555, 484649, 485007

10 481514, 482437, 482707, 483297

11 481278, 482737, 482741, 483946, 483947, 484120, 484122, 484670

12 481901, 484704, 484717, 484801, 484837, 484858, 485045

13 483598

14 481278, 484488

16 469483, 475220, 477291, 478699, 480286, 480288, 481278, 481716, 482681, 482744, 483240, 483257, 483598, 
483645, 483952, 484491, 484561, 484631, 484725, 484793, 484795

17 482817, 484837

18 480818, 483257, 483377, 484488, 484631, 484641

19 482817, 482818, 484527, 484745, 484948

20 481278, 482513, 483952, 484337, 484491, 484652, 484653

21 477101, 481278, 483222, 483257, 483931, 483946, 483947, 484120, 484122, 484402, 485045

23 484337

24 482513, 484337, 484710

25 479251, 479851, 480818, 481512, 481513, 482428, 482490, 482681, 483175, 483225, 483257, 483298, 483420, 
484112, 484337, 484409, 484466, 484488, 484501, 484710, 484784, 485045

26 484491

27 484337, 484947, 484948

28 483298, 483598, 484761, 484767, 484768, 485045

29 475220, 482820, 482852, 484116, 484119, 484474, 484530, 484538, 484648, 484786, 484789

30 466407, 475220, 482187, 482563, 482564, 482565, 482820, 484530, 484538, 484617, 484676, 484860, 484864, 
484867

31 475220, 481756, 484491, 484686

32 475220, 477342, 477344, 482311, 482732, 482734, 482803, 482820, 483257, 484200, 484402, 484617

33 475220, 479654, 482820, 482890, 484158

34 475220, 479147, 479153, 482311
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1 2

35 469483, 470688, 475220, 477291, 477434, 479147, 479153, 479851, 480210, 480286, 480288, 481716, 481723, 
482019, 482189, 482193, 482272, 482276, 482576, 482744, 482768, 482771, 482852, 482900, 483124, 483222, 
483286, 483288, 483297, 483645, 483893, 483921, 483951, 483963, 484087, 484116, 484119, 484274, 484398, 
484409, 484456, 484466, 484473, 484488, 484491, 484502, 484521, 484532, 484546, 484552, 484584, 484585, 
484641, 484649, 484655, 484682, 484686, 484698, 484706, 484793, 484795, 484837, 484946, 484949, 484951, 
485007

36 470688, 475220, 480466, 480576, 481201, 481723, 482024, 482361, 482362, 482900, 483286, 483288, 483645, 
483955, 484400, 484456, 484502, 484682, 484955, 485007

37 475220, 481145, 482019, 482361, 482362, 483645, 484120, 484122, 484373, 484400, 484502, 484514, 484552, 
484584, 484585, 484647, 484652, 484653, 484766, 484858

38 482019, 482510, 483240, 483645, 484546, 484649

39 475220, 477434, 482706, 483433, 483434, 483645, 484126, 484491, 484553, 484567, 484582, 484584, 484585, 
484588, 484706, 484766, 484943

40 475220, 482732, 482734, 482803, 483645, 483931, 484488, 484858

41 469483, 475220, 477101, 477291, 477434, 479596, 479601, 481201, 482182, 482493, 482681, 482743, 482753, 
482900, 483240, 483253, 483257, 483295, 483298, 483645, 483893, 483951, 483963, 484398, 484409, 484456, 
484473, 484631, 484649, 484655, 484706, 484725, 484728, 484793, 484795, 485017

42 469483, 480466, 481145, 481723, 482019, 482361, 482362, 482707, 483297, 483645, 483893, 484400, 484491, 
484502, 484544, 484554, 484555, 484561, 484652, 484653, 484681, 484725, 485007, 485017

43 475220, 481201, 482742, 482820, 482852, 483287, 483289, 483645, 484601, 484617, 484725, 484766, 484946

44 475220, 477101, 482437, 482666, 482707, 483287, 483289, 484274, 484456, 484491, 484546, 484561, 484622, 
484631, 484681, 484686, 484949, 485017

45 477434, 483222, 483893, 484473, 484491



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1923 Hanka SIEMIANOWICE MICHAŁEK  
Z SIEMIANOWIC 482564

1923 Hanka SIEMIANOWICE TRADYCYJNY  
michałek Z SIEMIANOWIC 482563

53°N 18°E STER NA BYDGOSZCZ 484706

A AMBASADA ZDROWIA 484456

ACTUM 480576

ADVATUS INTER PROJEKT GROUP 482019

AKTYWNA BYDGOSZCZ 484649

ALEJA PIĘKNA 484949

AMB GRUPA 470688

animal 479251

Antybutelka 483222

APP AUTO-PLAST PRODUKT 484837

apteka radosna 482437

aqu@rium 483946

Architekt Finansowy Zarabiamy dla Was  
Pieniądze since 2005 482900

Argos 484126

ATLAS OK! 482818

ĄKA 482742

BALTICA 483298

Bałtycki Kongres Geodezyjny 477291

Bear eyewear 483651

Berimal Forte 481514

Bicotone 484784

Bielenda Neuro Glicol + Vit C 483935

Bielenda Professional Formula 483934

BIO KOSMETYCZKA 484274

BIOLOGICUM 484125

BOHOGINI 483420

BOHUN 482311

BOSCO STUDIO 484745

BROWAR OSTRÓW WLKP 482803

builder 469483

Buxa 479851

CAS CENTRUM ASYSTY SZKODOWEJ 484682

CBC 480210

CHEILJEDANG 481756

Claudio Dessi 480818

Clinica Uśmiechu stomatologia 482666

COATED 482490

CONTIMAX WAWELSKIE  
filety śledziowe marynowane  
z pieprzem w oleju 484474

CRACOW SHOOTING ACADEMY 483253

CreditScan 482024

DACHY 484647

DAEWOO 484704

DE LUXE SOFT SHADING BROWS 484622

Dental Tree TAŃSZA STRONA ZAKUPÓW 483124

DIGIWETSYSTEM 484948

DKLL-logistic 484582

Dobry ton 484514

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWEJ STOPY 482707

DONGURALESKO 483963

DREAMSOUND 484728

DRIVIA CENTRUM OBSŁUGI TRANSPORTU 477434

DŻUS! 477344

EGO IST IN 483921

ELECTRIGO 484801

EMERALLD 484686

envit 484363

EP MOKRONOSY ECO - PAL MOKRONOSY 484539

ERGOFARMA 484122

ERGOFERM 484120

Espada Men’s wear 484501

ETTA 484398

EURO-TRANS 484584

EURO-TRANS 484585

Event Boat 481901

EXPOBUD 484400

FARINGAN 483578

FARMALL 485045

Feidal 484058

FOSFACIN 483580

Fresh MOUNTAIN 482565

FRUKS! 477342

FUN PASTEL 478699

FUNDACJA MIEJ SERCE 484955

Fungilitic 484508

FX MANAGO 485007

G SMACZNE GAŁY 484676

G25 484080

GALLO, TWÓJ ZŁOTY SEKRET 484119

GALLO, YOUR GOLDEN SECRET 484116

GLIKOR 482791

GO leasing 483955

Golden Leaf CIGARETTE FILTERED  
TUBES KING SIZE 479153

GORWAL 484473
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GÓRASZKA KOLOROWE ŻYCIE 475220

GROT 483598

GROW ON 484521

GRUPA BRDI 484951

GURAL 483951

h2owipes 484805

he@ter 483947

Hp ”HUT-PUS” 484766

iChallenge 482510

ikosmetyki.pl 481716

innect 481723

INNOVA CONCEPT 484502

Jubileuszowe PIWO JASNE PEŁNE 482732

JUMBO BALL 484768

Kaczor Serwis 484552

KANGOOR 484112

KAPSUŁY CZASU TYTANÓW 483295

KFT CLEANER 480545

KIDSPACE 484710

KIELCE Majonez KIELECKI lekki 30%  
mniej tłuszczu 30% mniej cukru 482187

KOIMEX We deliver quality 483433

KOIMEX 483434

L LIVINGHOME 484652

lab4Baby Panthenol 484806

lab4Baby 484799

LAM Latająca Akademia Muzyki 482182

LB Beauty Lashes 477101

LEPSZY BŁYSK W OKU NIŻ NA TWARZY 483342

LIRON POLSKA 484670

Lisowski Glass Studio 483931

Livinghome 484653

locality+ 482771

LODZIARNIE GRYCAN LODY OD POKOLEŃ 484617

Lubelskie jest tu! LUB 480286

Lubelskie jest tu! 480288

łapsy 484530

ŁAPSY 484538

ŁOBEZ Serce Pomorza Zachodniego 484793

ŁOBEZ Serce Pomorza Zachodniego 484795

m magnes MAGNESLINES 482428

M MIVINO 482272

M MIVINO 482276

maanu 477337

Manufaktura MoniMo 481278

maVie. PLAN YOUR LIFE 482744

MEGA BAŃKA 484767

MEGABAŃKA 484761

Mery Spolsky 482681

MHM HARMONY 483175

MIĘTUSEK 484864

MIÓD PITNY SŁOWIAŃSKI 484158

MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI  
I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ W PIŁCE NOŻNEJ 484409

MONTIBELLO CROMATONE METEORITES 483234

Morliny EKSPERT z polskich farm 484789

Morliny FOOD SERVICE 484786

MOZZ 484466

MS LOGISTICS 482706

MULTI5 484867

n new pro 484655

Narodowe Muzeum Techniki  
w Warszawie NMT 484725

Narodowy Dom Mody WANDA 481512

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW  
NATIONAL MEDICINES INSTITUTE 484561

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE  
WESOŁE ROBACZKI 479601

NOBILES OD 1897 480360

northman 484858

NOWY AUDYT 482193

ODWAZNI.COM ODWAŻNI WYGRYWAJĄ 484631

OKTANMAX 482741

ONEWALLDESIGN 484947

ORDER GROUP 484544

ORPEA REZYDENCJE 483287

OSTROMECKO 484200

Pablo FILTER TUBES 479147

PANAPUFA 484337

Party Mix KUBEŁEK PYSZNOŚCI 484648

PCM 484532

pedia-biotic 483470

PEGAZ SALON JEŹDZIECKI 484641

PERUN 481145

piję wodę z kranu w Goleniowie 484567

piję wodę z kranu w Goleniowie 484588

POGOTOWIE POGRZEBOWE 484491

Pol’and’Rock FESTIVAL KOSTRZYN  
NAD ODRĄ wielka orkiestra świątecznej 
pomocy 483257

polline 481779

POPULARNI 482493

PRA Group 483286

ProADEK 484698

PROCOLD 482792

PRÓCHNIK 484488

QUERGEN 483297

RAZ, DWA, TRZY, KRYJESZ TY! 483343

RAZEM NA DRODZE 483240

REJTAN PIWO JASNE PEŁNE 482734

REMONTEX Świętochłowice 484373

REPUBLIKA BURGERA 482852

riskCE 483893
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ROSZ 483377

rüger smart logistic 484943

SASKALIA APARTAMENTY 482361

SASKALIA APARTAMENTY 482362

SCANDI 482513

SOTO SUSHI 484601

SPACE COOKIES 466407

SPIRAL COACHING 482743

Spiżarnia Caritas 484946

SPOKOLOKO 483645

STAROGDAŃSKA 484402

START SYSTEM 484554

START SYSTEM 484555

szopsy.pl 482768

taxomatic 480466

THE CLEAN BREATHING INSTITUTE 485017

TouchofArt (eu) European Painting Gallery 483952

TRIMOZON 484628

TU i TERAZ 484546

Tu Szama! 484087

UROMYCIN 483581

VEDO 482737

VIRAVAL 483589

VITALABO 484681

Wanda 481513

WARME TECHNIKO 484527

WARMTRAGER 482789

WARSAWAY 483225

WERANDA bistro 482820

WESOŁE ROBACZKI 479596

Włóczykij 484553

woda Opolanka Z GŁĘBI ZIEMI 482576

WÓDKA STRAŻACKA  
Niech nam nigdy nie zagaśnie! 479654

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA  
LUBELSKA TRANSPORT AUTOMOTIVE 482753

ZIARBATTA 484860

ziemiańska 482890

życie z nami trwa dalej 483289



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.

1193422 ODIN (2018 03 06) 9
1263272 TEPE BETOPAN (2018 04 13)

CFE: 07.15.20, 26.07.18, 26.11.09, 
27.05.10, 29.01.13

19, 37

1270327 ELOM-080 (2018 04 12) 5
1272633 QRATOR (2018 03 14)

CFE: 26.01.06, 29.01.13 9, 16, 35, 37, 
38, 41, 42

1300062 NWB (2018 03 05)
CFE: 27.05.17 12

1356995 SENSEI (2018 03 19)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.13 11

1397258 2018 04 16)
CFE: 10.01.05, 26.07.20 34

1399255 2018 01 04)
CFE: 28.03.00 21

1399276 2018 01 04)
CFE: 26.07.04, 28.03.00 21

1399295 Robert Doms (2017 12 05) 32
1399433 MEI HAO (2018 01 03)

CFE: 26.11.02, 27.05.01, 28.03.00 12
1399456 MUSK (2018 01 30, 2018 01 05) 9, 14, 18
1399461 ROXITRIX (2018 01 15, 2017 07 21) 5
1399479 Gadino (2018 02 09) 12
1399480 Bormio (2018 02 09) 12
1399481 Savoie (2018 02 09) 12
1399483 Pordoi (2018 02 09) 12
1399567 2018 01 11)

CFE: 06.01.02, 26.13.25 43
1399583 IMIDAMOX (2018 03 07, 2017 09 21) 5
1399641 Posehome (2017 12 27)

CFE: 27.05.01 25
1399644 JFY (2018 01 03)

CFE: 24.17.05, 26.01.01, 26.04.01, 
26.07.05, 27.05.01

7, 8, 35

1399661 Caprice de Jolie Femme 
(2017 12 26, 2017 06 27)

32, 33

1399682 Okiwi Bay (2018 03 06) 33
1399736 BUDO (2018 02 28, 2017 12 31) 9
1399737 BUSHIDO (2018 02 28) 9
1399738 DIRAMID (2018 02 20, 2018 01 11) 1
1399789 SK (2017 06 29, 2017 01 10)

CFE: 26.05.01, 29.01.01 1, 2
1399791 2017 08 08)

CFE: 01.15.23, 21.03.21, 24.17.05 41
1399793 extremesland (2017 08 08)

CFE: 27.05.01 41
1399811 PROMENSIL (2017 09 15) 5
1399816 AQUASTOP (2017 09 14, 2017 03 24)

CFE: 10.03.01, 24.01.17, 29.01.13 2, 17, 19
1399860 WDMAX (2017 11 27) 7
1399889 2017 12 27)

CFE: 28.03.00 17
1399892 Urinal Express pH (2017 11 15, 

2017 06 14)
3, 5, 35

1399919 baobaohao (2018 01 10)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 12

1400123 MAXOBNK (2018 02 12)
CFE: 27.05.17 12

1400182 l (2018 01 12, 2017 09 22)
CFE: 26.04.03, 27.05.21, 29.01.12 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 19
1400194 KDT (2017 11 27) 7
1400222 GUIDED BIOFILM THERAPY 

(2018 01 26, 2017 08 03)
5, 10

1400244 GEPUR (2017 12 08, 2017 09 07) 3, 14, 18, 
25, 35



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1399738, 1399789 

2  1399789, 1399816 

3  1399892, 1400244 

5  1270327, 1399461, 1399583, 1399811, 1399892, 1400222 

6  1400182 

7  1399644, 1399860, 1400182, 1400194 

8  1399644, 1400182 

9  1193422, 1272633, 1399456, 1399736, 1399737, 1400182 

10  1400182, 1400222 

11  1356995 

12  1300062, 1399433, 1399479, 1399480, 1399481, 1399483, 1399919,
 1400123, 1400182 

13  1400182 

14  1399456, 1400244 

16  1272633 

17  1399816, 1399889 

18  1399456, 1400244 

19  1263272, 1399816, 1400182 

21  1399255, 1399276 

25  1399641, 1400244 

32  1399295, 1399661 

33  1399661, 1399682 

34  1397258 

35  1272633, 1399644, 1399892, 1400244 

37  1263272, 1272633 

38  1272633 

41  1272633, 1399791, 1399793 

42  1272633 

43  1399567



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.

476537 GROUPE CANAL+ SA
2018 01 25 35, 38, 41

475462 COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION, 
A.I.S.B.L., en abrégé „CEN”
2018 01 30 35, 41, 42

478793 Guerlain S.A. 
2018 04 03 3, 5

479199 Bio-Concept Plus Andrzej Brzyski
2018 04 23 29, 31, 40

477935 BURDA BARTŁOMIEJ FIRMA HANDLOWA 
MARIS
2018 04 27 18, 25, 35

478840 dennree GmbH
2018 04 27 35

478844 PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG
2018 04 27 33

480243 KOWALEWSKA KAROLINA
2018 04 27 35, 42

480433 HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
2018 04 27 29, 31

472973 KIERUZALSKI BŁAŻEJ JAN
2018 04 21 41
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