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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 11 czerwca 2018 r. Nr ZT24

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) 469376 (220) 2017 03 23
(731) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLSCY SZPIEDZY
(510), (511) 16 książki, czasopisma, materiały drukowane, 
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyj-
nej, zbieranie i rozpowszechinianie informacji, rozpowsze-
chinianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, 
teleturniejów, widowisk rozrywkowych! i sportowych, 
programów informacyjnych, programów z interaktyw-
nym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa prze-
kazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, 
rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem 
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarne-
go, nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych, organi-
zacja i prowadzenie senwisu ogłoszeniowego, usługi udo-
stępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka 
internetowa, dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, 41 publikowanie ksią-
żek, czasopism, publikacje multimedialne, wydawanie 
książek i czasopism w postaci elektronicznej, wydawanie 
audiobooków, udostępnianie książek on-line, produkcja 
i montaż filmów, reportaży, programów telewizyjnych, 
produkcja audycji radiowych i telewizyjnych, realizacja 
spektakli, organizacja i prowadzenie teleturniejów i kon-
kursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, 
organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i teletur-
niejów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, 
usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagra-
niowego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań 
filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna i mena-
dżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, 42 prowadzenie portali 
internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych 
bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie 
telewizji interaktywnej, programowanie komputerowe, 
utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, pro-
jektowanie systemów komputerowych, doradztwo w za-
kresie projektowania stron internetowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(210) 474241 (220) 2017 07 17
(731) MITRENGA ADAM PIOTR PMG GROUP, Olesno
(540) RAVE

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, czapki- nakrycia głowy, kurtki, swe-
try, bluzy, skarpetki, koszulki z krótkim rękawem, bandamy, 
legginsy.

(210) 475391 (220) 2017 08 16
(731) EUROSERVICE OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EUROSERVICE OIL SP. Z O.O. EUROSERVICE OIL  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.17.02, 05.13.07, 05.13.08, 
09.01.10, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, chemiczne substan-
cje do użytku produkcji, 4 olej rzepakowy do celów prze-
mysłowych, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, techniczne 
oleje, tłuszcze zwierzęce do użytku technicznego, 29 jadalny 
olej rzepakowy, oleje i tłuszcze, tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, 
smalec, oleje utwardzone do celów spożywczych, oleje 
uwodornione do celów spożywczych, oleje i tłuszcze jadal-
ne, oleje roślinne do celów spożywczych, olej sojowy, olej 
sojowy spożywczy, olej słonecznikowy do celów spożyw-
czych, 31 artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły spożywcze 
dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt 
mlecznych, artykuły spożywcze dla owiec, artykuły spożyw-
cze dla świń, artykuły spożywcze dla kurczaków, wytłoki na-
sion oleistych dla zwierząt, ziarna zbóż [produkty uboczne 
z-] jako pasza dla zwierząt, 39 dzierżawa magazynów, łado-
wanie ciężarówek, ładowanie i wyładowywanie pojazdów, 
ładowanie pociągów, ładowanie pojemników do przewozu 
ładunków na ciężarówki, ładowanie pojemników do przewo-
zu ładunków na pojazdy szynowe, ładowanie towarów, ma-
gazynowanie w dużych ilościach, napełnianie pojemników, 
odbieranie towarów, odbiór, transport i dostawa towarów, 
organizacja dostarczania towarów, organizacja dystrybucji 
paliw, organizowanie magazynowania paliw, organizowa-
nie rozładunku paliw, organizowanie składowania towarów, 
pakowanie, pakowanie produktów, pakowanie produktów 
spożywczych, pakowanie towarów, pakowanie towarów 
do kontenerów, przeładunek kontenerów, przewóz ładun-
ków, przewoź samochodami ciężarowymi, przewóz towa-
rów, przewożenie i dostarczanie towarów, składowanie i do-
starczanie towarów, składowanie kontenerów, składowanie 
kontenerów i ładunków, składowanie niebezpiecznych ma-
teriałów, składowanie towarów, składowanie towarów przed 
i po transporcie, składowanie towarów w magazynach, 
udzielanie informacji związanych z usługami magazynowa-



Nr  ZT24/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 5

nia, umieszczanie ładunków w pojazdach, usługi dystrybu-
cyjne, usługi rozładunku, usługi rozładunku towarów, usługi 
składowania, załadunek i rozładunek towarów.

(210) 475396 (220) 2017 08 16
(731) EUROSERVICE BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EUROSERVICE BIO SP. Z O.O. EUROSERVICE BIO  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.17.02, 05.13.08, 09.01.10, 
26.01.01, 26.01.16, 29.01.14, 27.05.01

(510), (511) 1 akryl (żywice -) w stanie surowym, akrylowe 
(żywice -) w stanie surowym, chemiczne dodatki do smarów, 
chemiczne preparaty uzdatniania gleby, chemiczne prepara-
ty do wzbogacania gleby, chemikalia wzbogacające glebę, 
dodatki chemiczne do smarów, dodatki chemiczne do sma-
rów przemysłowych, dodatki detergentowe do smarów, 
dodatki glebowe, dodatki glebowe [nawożenie], ekspan-
dowane nienasycone żywice poliestrowe [nieprzetworzo-
ne], ekspandowane żywice syntetyczne [nieprzetworzone], 
kompost, kompost organiczny, kwasy tłuszczowe, kwasy 
tłuszczowe do celów przemysłowych, mieszanki nawozów, 
mieszanki żywic syntetycznych [nieprzetworzone], mie-
szanki żywic syntetycznych [nieprzetworzone] do celów 
przemysłowych, nawozy, nawozy biologiczne stosowane 
do uzdatniania gleby, nawozy organiczne, nienasycone ży-
wice poliestrowe, nieorganiczne nawozy, poliol do użyt-
ku w przemyśle, poliole, 29  przetworzone owady i larwy, 
31 artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, żywe owady, 
39 dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], dostarczanie 
energii elektrycznej, dostarczanie gazu [dystrybucja], 42 ba-
dania i analizy naukowe, badania naukowe i przemysłowe, 
analizy wykonania projektu, badania dotyczące projektowa-
nia, badania dotyczące technologii, doradztwo technolo-
giczne w zakresie produkcji i używania energii, doradztwo 
techniczne w zakresie produkcji, oceny techniczne związa-
ne z projektowaniem, opracowywanie nowych produktów, 
planowanie projektów technicznych, projektowanie i opra-
cowywanie nowych produktów, projektowanie i testowanie 
nowych produktów, prowadzenie badan naukowych.

(210) 475398 (220) 2017 08 16
(731) EUROSERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EUROSERVICE GROUP SP. Z O.O. EUROSERVICE 

GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.17.02, 05.13.07, 05.13.08, 
09.01.10, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.16

(510), (511) 35 administracja biznesowa w zakresie transpor-
tu i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 

administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administro-
wanie sprzedażą, analiza danych biznesowych, analiza infor-
macji w zakresie działalności gospodarczej, analiza położe-
nia (stanu) firmy, analiza rynków zbóż, analiza rynku, analiza 
zarządzania w biznesie, analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, badania dla celów działalności gospodarczej, 
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub han-
dlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, księgowa-
nie kosztów, księgowość, księgowość administracyjna, księ-
gowość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, 
nabywanie przedsiębiorstw, nabywanie towarów i usług 
dla innych firm, nadzór nad działalnością gospodarczą, nad-
zór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
organizacja działalności gospodarczej, planowanie działal-
ności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż 
towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, prace biurowe, rachunkowość, księgowość i audyt, 
usługi biurowe [administrowanie], usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie księ-
gowości i rachunkowości, usługi w zakresie prac biurowych, 
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
36 administrowanie finansami, administrowanie nierucho-
mościami, analizy finansowe, badania finansowe, dostarcza-
nie kapitału inwestycyjnego, działalność finansowa, dzier-
żawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], dzierżawa gruntu, finansowanie działalności 
przemysłowej, informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, inwestycje przemysłowe, 
usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, 
wynajem lokali na cele biurowe, wynajem pomieszczeń 
biurowych, 39 wynajem miejsc magazynowych, wynajem 
kontenerów do magazynowania i składowania, 42 audyt 
jakości, prace badawcze nad produktami, prace badawczo-
-rozwojowe nad produktami, 45 doradztwo prawne, usługi 
doradcze w zakresie prawa, usługi informacji prawnej, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagad-
nień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwe-
stii prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej.

(210) 475400 (220) 2017 08 16
(731) EUROSERVICE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EUROSERVICE TRADE SP Z O.O. EUROSERVICE TRADE 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.17.02, 05.13.07, 05.13.08, 
09.01.10, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.14, 27.05.01

(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
usługi importowo-eksportowe, usługi składania zamówień 
hurtowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemi-
kaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży 
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hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnic-
twie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi wprowa-
dzania produktów na rynek, 39 transport cieczy rurociągami, 
transport cysternami, transport kolejowy, transport lądowy, 
transport rurociągami, transport paliw rurociągiem, transport 
statkami, transport promowy, transport morski, transport 
wodny, usługi dystrybucji paliw, usługi informacyjne związane 
transportem towarów, usługi w zakresie dystrybucji ładunków 
drogą kolejową, usługi w zakresie obsługi ładunków importo-
wych i eksportowych, dostawa towarów, dostawa towarów 
drogą kolejową, dystrybucja [transport] towarów drogą lądo-
wą, dystrybucja [transport] towarów drogą morską, transport 
cieczy rurociągami, transport drogowy, transport drogowy 
ładunków, transport i dostawy towarów, transport i składo-
wanie, transport i składowanie towarów, transport ładunków, 
transport ładunków drogą lądową, transport ładunku pojaz-
dem lądowym, transport samochodami ciężarowymi, spedy-
cja, spedycja ładunków, spedycja towarów, spedycja towarów 
drogą lądową, spedycja ładunków drogą morską, organizowa-
nie transportu, organizowanie transportu towarów, organizo-
wanie transportu ładunków, fracht, fracht [przewóz towarów], 
organizowanie transportu paliw, usługi spedycyjne, usługi 
transportu drogowego, usługi transportowe, usługi w zakresie 
transportu towarów, usługi wag pomostowych.

(210) 476715 (220) 2017 09 20
(731) GRA W ZIELONE BURDA & WALASEK  

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) GRA W ZIELONE Kuchnia Roślinna

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.11, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 29 pasty warzywne, warzywa i owoce konser-
wowane, warzywa i owoce kiszone, liofilizowane warzywa 
i owoce, chipsy owocowe i ziemniaczane, dżemy, falafel, 
placki warzywne i  ziemniaczane, galaretki owocowe, prze-
ciery warzywne i owocowe, przekąski na bazie owoców 
i warzyw, sałatki owocowe i warzywne, zupy warzywne, pa-
sty roślinne, roślinne gotowe potrawy, 30 gotowe potrawy 
( mrożone, chłodzone, liofilizowane, sterylizowane) na bazie 
ryżu, makaronu lub kasz, przyprawy i esencje do artykułów 
żywnościowych, ciasta,  sosy.

(210) 477872 (220) 2017 10 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 

(531) 26.13.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze 
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produk-
ty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały 
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substan-
cje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, 
herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakte-
riobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środ-
ki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sani-
tarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacnia-
jące, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty 
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 477875 (220) 2017 10 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 

(531) 26.13.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze 
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produk-
ty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały 
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substan-
cje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, 
herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakte-
riobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środ-
ki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sani-
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tarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacnia-
jące, 10  wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty 
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 477876 (220) 2017 10 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Estabiom junior

(531) 26.13.01, 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze 
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produk-
ty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały 
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substan-
cje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, 
herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakte-
riobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środ-
ki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sani-
tarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacnia-
jące, 10  wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty 
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 480573 (220) 2017 12 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Odra najlepiej razem
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych,  wyroby cu-
kiernicze, słodycze, lizaki, cukierki  i  galaretki –  przezna-
czone do celów leczniczych,, żywność dietetyczna i od-
żywki do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, 
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, 29 produkty 
ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone 
w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów 
ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemnia-
czane, chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy 

ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniacza-
ne, galaretki, 30 wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wy-
roby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki 
[wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukierni-
cze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, 
galaretki owocowe [słodycze],  chipsy [produkty zbożowe], 
cukierki miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], kar-
melki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], 
dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wy-
roby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, 
mięta do wyrobów cukierniczych, galanteria czekoladowa, 
galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciast-
ka, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące 
ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstru-
zji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem 
elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbo-
żowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, 
mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane 
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz 
z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, cze-
kolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniada-
niowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, 
czekolada, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe diete-
tyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy 
rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie 
wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, 
paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nie-
lecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniada-
niowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpusz-
czalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(210) 480983 (220) 2018 01 10
(731) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilczkowice Dolne
(540) BIO-VEGE

(531) 29.01.11, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 31 płody rolne i akwakultury, świeże owoce i wa-
rzywa, świeże grzyby, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, na-
siona, rośliny i kwiaty naturalne, 35 zarządzanie działalnością 
gospodarczą dotyczącą sprzedaży artykułów spożywczych, 
doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działal-
nością gospodarczą dotyczącą sprzedaży artykułów spo-
żywczych, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży artykułów 
spożywczych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i re-
klamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów re-
klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż za pośrednic-
twem Internetu artykułów spożywczych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, badanie rynku, 39 usługi transportowe, 
konfekcjonowanie towarów, pakowanie towarów i produk-
tów, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz samo-
chodami ciężarowymi, dzierżawa lub wynajem środków 
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transportu, pojazdów samochodowych, przyczep i innych 
środków transportu, usługi kierowców, rozładunek towarów, 
magazynowanie, zarządzanie i administrowanie parkingami 
oraz flotami pojazdów, wynajem miejsc parkingowych i par-
kingów, garaży, powierzchni magazynowych, hall do skła-
dowania, gruntów lub terenów do składowania, informacja 
o składowaniu towarów, wypożyczanie lodówek i chłodni, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, 40 usługi w za-
kresie przetwarzania żywności, mrożenie żywności.

(210) 481517 (220) 2018 01 24
(731) HMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HMJ
(510), (511) 42 architektura, badania techniczne, badania 
w dziedzinie mechaniki, prace badawczo rozwojowe dla 
osób trzecich, doradztwo budowlane, analiza dla eksploata-
cji pokładów roponośnych, inżynieria techniczna, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo 
w zakresie planowania zużycia energii, ekspertyzy i pomiary 
eksploracji pól naftowych, pomiary geodezyjne, projekto-
wanie budynków, opracowywanie projektów technicznych, 
poszukiwanie ropy naftowej, kontrola szybów naftowych, 
usługi związane z projektowaniem graficznym - sztuka.

(210) 481985 (220) 2018 02 05
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Getin Leasing
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar-
ty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane 
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty 
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytni-
ki kart, programy komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie 
z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do wery-
fikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe 
ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy 
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzę-
dziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, 
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz 
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używa-
nych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, 
sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramo-
wanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elek-
tronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych 
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania 
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy-
wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji 
osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, 
bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, 

tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasin-
gu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, mate-
riały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej 
klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych 
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla arty-
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pako-
wania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały druko-
wane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamo-
we, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, fol-
dery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały 
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące 
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji 
i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospo-
darczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe 
i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, 
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transak-
cji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi 
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane 
z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradz-
twa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa 
handlowego, usługi agencji importowo - eksportowych 
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organi-
zowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności 
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia 
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi po-
średnictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wyko-
nywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy 
kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informa-
cji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji da-
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i pli-
kach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi 
public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie 
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi ob-
sługi programów lojalnościowych i programów promocyj-
nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi 
i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi 
monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi banko-
we, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego trans-
feru środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji fi-
nansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Inter-
necie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kre-
dyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipotecz-
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ne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, 
finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, 
usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna 
i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym 
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, 
usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytal-
no-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat 
terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, 
oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów sys-
tematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie 
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w za-
kresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie 
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz 
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, 
usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania 
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opraco-
wania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w naby-
waniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi 
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadza-
nia akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia 
funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, infor-
macja finansowa - usługi przygotowywania finansowych 
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu pa-
pierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wy-
konywanie czynności związanych z emisją i obrotem papie-
rami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów 
wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w ob-
rocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków 
maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościo-
wych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z ty-
tułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie 
ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradz-
two finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-dorad-
czych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności powierni-
czych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie po-
wierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny ra-
chunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie 
jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi 
prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi 
dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów 
wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pie-
niężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzy-
kiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro-
kerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie 
kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróż-
nych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie 
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udziela-
nie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie 
rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych 
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektro-
nicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach kra-
jowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń 
i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami 
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, do-
kumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 

i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nierucho-
mego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta 
w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali ko-
mercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, 
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi fi-
nansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipote-
ką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania 
i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie 
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja 
o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informa-
cyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyła-
nie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilo-
wanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie 
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, telek-
sy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udo-
stępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwię-
kowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe oraz 
poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informa-
cji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, 
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej 
i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mia-
nowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć inter-
netową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie 
forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komu-
nikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wia-
domości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne 
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informa-
cjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatko-
wymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwe-
storów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej 
używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie 
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostęp-
nianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta 
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, 
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności 
telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi naucza-
nia, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi 
w dziedzinie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periody-
ków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publika-
cje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników infor-
macji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów 
i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywko-
wych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, 
festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w ce-
lach sportowych, edukacyjno - szkoleniowych oraz kultural-
nych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania 
badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, 
analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzi-
nie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projek-
towanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kompu-
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terowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów 
komputerowych i programów komputerowych, konsulting 
w zakresie komputerów i programów komputerowych, pro-
gramowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i two-
rzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie pro-
gramów zapisanych we właściwym języku dla danego 
komputera do użycia w komputerach i systemach, projekto-
wanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb po-
szczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 
leasing i wynajem programów komputerowych i oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opra-
cowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowa-
nia dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych, ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowa-
nie programów komputerowych i oprogramowania kompu-
terowego, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, kon-
sultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii 
i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów praw-
nych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed 
sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy 
sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(210) 481987 (220) 2018 02 05
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Getin Automotive

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar-
ty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane 
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty 
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytni-
ki kart, programy komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie 
z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do wery-
fikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe 
ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy 
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzę-
dziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, 
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz 
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używa-
nych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, 
sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramo-
wanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elek-
tronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych 
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania 
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy-

wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji 
osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, 
bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, 
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasin-
gu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, mate-
riały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej 
klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych 
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla arty-
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pako-
wania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały druko-
wane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamo-
we, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, fol-
dery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały 
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące 
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji 
i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospo-
darczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe 
i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, 
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transak-
cji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi 
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane 
z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradz-
twa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa 
handlowego, usługi agencji importowo - eksportowych 
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organi-
zowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności 
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia 
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi po-
średnictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wyko-
nywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy 
kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informa-
cji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji da-
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i pli-
kach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi 
public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie 
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi ob-
sługi programów lojalnościowych i programów promocyj-
nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi 
i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi 
monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi banko-
we, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu 
środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
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usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość 
internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, 
kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finanso-
wy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie 
zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu 
długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży 
wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja są-
dowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świad-
czeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, 
usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych 
i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i do-
radztwo w zakresie programów i planów systematycznego 
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozy-
towych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu 
papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitało-
wym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieru-
chomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papie-
rów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania 
aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie 
klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami war-
tościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie 
klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów 
akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów 
emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do publiczne-
go obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animato-
ra rynku oraz emitenta, informacja finansowa - usługi przy-
gotowywania finansowych memorandów informacyjnych, 
usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek 
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związa-
nych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi 
gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi un-
derwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościo-
wymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie 
i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trze-
cich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub 
zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywa-
niu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz fi-
nansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, 
świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach 
finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy in-
westycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy in-
westycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 
i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pie-
niędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestni-
ków funduszów powierniczych, zbywanie jednostek 
uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia 
indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jed-
nostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzie-
lania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, 
zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz inny-
mi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i pro-
wadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi 
depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingo-
we, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powiernicze-
go, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie 
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędno-
ściowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie 
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, 
wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywa-
nie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie 
i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, 
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowa-
nie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, orga-
nizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu 

wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków 
określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności 
powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wyko-
nywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji 
finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wyko-
nywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów rucho-
mych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierża-
wy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania 
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wyna-
jem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania 
nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieru-
chomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kup-
nem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomo-
ści, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje 
budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, orga-
nizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie 
finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług uję-
tych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomuni-
kacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi 
przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, ob-
razowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elek-
tronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania ta-
kiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci 
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, 
telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączno-
ści i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej 
poprzez terminale komputerowe oraz poprzez sieć światło-
wodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią kom-
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie 
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu 
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi 
transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwię-
ku i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali 
internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzie-
lania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych 
oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu po-
przez portale komunikacyjne i informacyjne, umożliwianie 
dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodar-
czymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komen-
tarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu 
do platformy internetowej używanej do inwestowania 
na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych do-
stępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa 
telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie mo-
demów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, in-
formacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształ-
cenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie spor-
tu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, 
gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne 
on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, na-
grań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja 
filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radio-
wych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edu-
kacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organi-
zacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, 
imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, kon-
kursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sporto-
wych, edukacyjno - szkoleniowych oraz kulturalnych, infor-
macja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań 
naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy 
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przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kompute-
rowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów 
komputerowych i programów komputerowych, konsulting 
w zakresie komputerów i programów komputerowych, pro-
gramowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i two-
rzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie pro-
gramów zapisanych we właściwym języku dla danego 
komputera do użycia w komputerach i systemach, projekto-
wanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb po-
szczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 
leasing i wynajem programów komputerowych i oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opra-
cowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowa-
nia dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych, ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowa-
nie programów komputerowych i oprogramowania kompu-
terowego, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, kon-
sultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii 
i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów praw-
nych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed 
sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy 
sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(210) 481988 (220) 2018 02 05
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Getin Automotive

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar-
ty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane 
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty 
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytni-
ki kart, programy komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie 
z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do wery-
fikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe 
ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy 
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzę-
dziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, 
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz 
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używa-
nych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, 
sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramo-
wanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elek-
tronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie 

komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych 
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania 
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy-
wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji 
osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, 
bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, 
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasin-
gu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, mate-
riały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej 
klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych 
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla arty-
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pako-
wania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały druko-
wane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamo-
we, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, fol-
dery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały 
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące 
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji 
i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospo-
darczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe 
i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, 
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transak-
cji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi 
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane 
z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradz-
twa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa 
handlowego, usługi agencji importowo - eksportowych 
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organi-
zowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności 
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia 
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi po-
średnictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wyko-
nywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy 
kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informa-
cji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji da-
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach 
komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public re-
lations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-
nych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie 
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi ob-
sługi programów lojalnościowych i programów promocyj-
nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi 
i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi 
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monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi banko-
we, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego trans-
feru środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finanso-
wych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość inter-
netowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredy-
ty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, 
leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zaku-
pów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu dłu-
gów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wie-
rzytelności, windykacja należności, w tym windykacja 
sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi 
świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-ren-
towych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat termi-
nowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, ofero-
wanie i doradztwo w zakresie programów i planów 
systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowa-
dzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usłu-
gi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowa-
nie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych 
oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, 
usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania 
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opraco-
wania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w naby-
waniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi 
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadza-
nia akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia 
funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, infor-
macja finansowa - usługi przygotowywania finansowych 
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu pa-
pierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wy-
konywanie czynności związanych z emisją i obrotem papie-
rami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów 
wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w ob-
rocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków 
maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościo-
wych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z ty-
tułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie 
ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradz-
two finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-dorad-
czych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności powierni-
czych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie po-
wierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny ra-
chunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie 
jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi pro-
wadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dys-
trybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów war-
tościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężny-
mi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworze-
nie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, 
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi 
clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału 
powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, 
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkła-
dów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie 
oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozli-
czeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czeko-
wych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, 
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwa-

rancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewi-
zowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, doku-
mentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nierucho-
mego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta 
w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali ko-
mercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, 
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi fi-
nansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipote-
ką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania 
i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie 
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja 
o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informa-
cyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyła-
nie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilo-
wanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie 
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, telek-
sy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udo-
stępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwię-
kowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe oraz 
poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informa-
cji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, 
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej 
i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mia-
nowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć inter-
netową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie 
forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komu-
nikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wia-
domości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne 
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informa-
cjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatko-
wymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwe-
storów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej 
używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie 
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostęp-
nianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta 
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, 
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności 
telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi naucza-
nia, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi 
w dziedzinie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, 
periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedial-
nych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań 
dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych 
nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub 
video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizo-
wanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kultural-
nych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, 
organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
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zjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie 
wystaw w celach sportowych, edukacyjno - szkoleniowych 
oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wy-
konywania badań naukowych i technicznych oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania ba-
dań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie 
komputerów, systemów komputerowych i programów kom-
puterowych, konsulting w zakresie komputerów i programów 
komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, 
projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowe-
go, mianowicie programów zapisanych we właściwym 
języku dla danego komputera do użycia w komputerach 
i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowa-
nego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, pro-
jektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokal-
nych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie 
informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem progra-
mów komputerowych i oprogramowania komputerowego, 
tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali interne-
towych, tworzenie oprogramowania dla portali interneto-
wych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konser-
wacja i hosting, 45 licencjonowanie programów 
komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi 
prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, 
sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, 
opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo 
prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzęda-
mi, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi za-
rządzania własnością intelektualną.

(210) 481989 (220) 2018 02 05
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Getin Leasing

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar-
ty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane 
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty 
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytni-
ki kart, programy komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie 
z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do wery-
fikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe 
ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy 
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzę-
dziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, 
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz 
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używa-
nych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, 

sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramo-
wanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elek-
tronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych 
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania 
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy-
wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji 
osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, 
bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, 
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasin-
gu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, mate-
riały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej 
klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych 
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla arty-
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pako-
wania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały druko-
wane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamo-
we, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, fol-
dery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały 
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące 
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji 
i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospo-
darczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe 
i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, 
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transak-
cji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi 
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane 
z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradz-
twa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa 
handlowego, usługi agencji importowo - eksportowych 
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organi-
zowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności 
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia 
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi po-
średnictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wyko-
nywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy 
kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie infor-
macji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych 
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sor-
towania i kompilacji danych w komputerowych bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie in-
formacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy 
i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy 
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowi-
zualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i cza-
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su reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych 
i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów me-
todami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, 
usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieru-
chomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi 
elektronicznego transferu środków finansowych i walut, roz-
liczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płat-
ności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość 
telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, 
kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, 
leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi 
ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednic-
twa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja 
należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monito-
ring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi 
funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla eme-
rytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościo-
wych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie progra-
mów i planów systematycznego oszczędzania, usługi 
maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów war-
tościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościo-
wymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów 
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie 
operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, noto-
wania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi 
tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradz-
twa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, 
analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośred-
nictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwa-
nia, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi 
wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi 
pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emi-
tenta, informacja finansowa - usługi przygotowywania finan-
sowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji 
obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepu-
blicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i ob-
rotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania 
emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, po-
średnictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadze-
nie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów 
wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozli-
czeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów warto-
ściowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wyko-
nywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, 
doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-do-
radczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyj-
ne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności po-
wierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie fundu-
szami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowa-
nie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspól-
ny rachunek uczestników funduszów powierniczych, 
zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, 
usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, 
usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papie-
rów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami 
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzy-
kiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi 
brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi 
w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi 
czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, 
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat termino-
wych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, prze-
prowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji we-

kslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów 
elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w ban-
kach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie 
poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu war-
tościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przed-
miotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udo-
stępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów 
bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wyko-
nywanie na zlecenie innych banków określonych czynności 
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wyda-
wanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie termino-
wych operacji finansowych, usługi operacji finansowych 
związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie 
czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych 
i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji po-
średnictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy 
majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania 
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wyna-
jem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania 
nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieru-
chomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kup-
nem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomo-
ści, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje 
budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, orga-
nizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie 
finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług uję-
tych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomuni-
kacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi 
przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, ob-
razowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elek-
tronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania ta-
kiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci 
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, 
telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączno-
ści i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej 
poprzez terminale komputerowe oraz poprzez sieć światło-
wodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią kom-
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie 
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu 
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi 
transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwię-
ku i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali 
internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzie-
lania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych 
oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu po-
przez portale komunikacyjne i informacyjne, umożliwianie 
dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodar-
czymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komen-
tarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu 
do platformy internetowej używanej do inwestowania 
na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych do-
stępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa 
telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie mode-
mów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, 
informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi 
kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie 
sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, cza-
sopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elek-
troniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizual-
nych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, 
produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier 
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edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, or-
ganizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, 
imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, kon-
kursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sporto-
wych, edukacyjno - szkoleniowych oraz kulturalnych, infor-
macja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań 
naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kompute-
rowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów 
komputerowych i programów komputerowych, konsulting 
w zakresie komputerów i programów komputerowych, pro-
gramowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i two-
rzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie pro-
gramów zapisanych we właściwym języku dla danego 
komputera do użycia w komputerach i systemach, projekto-
wanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb po-
szczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 
leasing i wynajem programów komputerowych i oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opra-
cowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowa-
nia dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych, ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowa-
nie programów komputerowych i oprogramowania kompu-
terowego, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, kon-
sultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii 
i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów praw-
nych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed 
sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy 
sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną,licencjo-
nowanie programów komputerowych i oprogramowania 
komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad praw-
nych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, 
opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów 
prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie 
przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, spra-
wy sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(210) 481991 (220) 2018 02 05
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Getin Leasing

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar-
ty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane 
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty 
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytni-

ki kart, programy komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie 
z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do wery-
fikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe 
ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy 
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzę-
dziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, 
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz 
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używa-
nych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, 
sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramo-
wanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elek-
tronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych 
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania 
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy-
wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji 
osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, 
bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, 
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasin-
gu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, mate-
riały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej 
klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych 
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla arty-
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pako-
wania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały druko-
wane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamo-
we, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, fol-
dery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały 
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące 
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji 
i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc 
i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi 
i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachun-
kowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygoto-
wywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja 
podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlo-
wych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze 
dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadze-
niem franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlo-
wego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, 
usługi agencji importowo - eksportowych i agencji handlo-
wych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, 
badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, eks-
pertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor-
macji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pra-
cy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie za-
rządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi ba-
dania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz 
ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi 
badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalno-
ści gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, 
sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami infor-
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matycznymi i zbiorami danych w systemach komputero-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie pli-
kami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach kompute-
rowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations, 
usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słow-
nych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych 
oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie po-
wierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi 
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, 
archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tra-
dycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi mo-
netarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, 
pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu 
środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość inter-
netowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty 
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, le-
asing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zaku-
pów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu dłu-
gów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży 
wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja 
sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi 
świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-ren-
towych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat termi-
nowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowa-
nie i doradztwo w zakresie programów i planów 
systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowa-
dzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi 
w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie 
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz 
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, 
usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania 
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opraco-
wania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w naby-
waniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi 
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadza-
nia akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia 
funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, infor-
macja finansowa - usługi przygotowywania finansowych 
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu pa-
pierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wy-
konywanie czynności związanych z emisją i obrotem papie-
rami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów 
wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w ob-
rocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków 
maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościo-
wych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z ty-
tułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie 
ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradz-
two finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-dorad-
czych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności powierni-
czych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie po-
wierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny ra-
chunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie 
jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi pro-
wadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystry-

bucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usłu-
gi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów 
wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pie-
niężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzy-
kiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro-
kerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie 
kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróż-
nych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie 
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udziela-
nie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie 
rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych 
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektro-
nicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach kra-
jowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń 
i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami 
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, do-
kumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nierucho-
mego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta 
w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali ko-
mercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, 
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi fi-
nansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipote-
ką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania 
i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie 
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja 
o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informa-
cyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyła-
nie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilo-
wanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie 
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, telek-
sy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udo-
stępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwię-
kowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe oraz 
poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informa-
cji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, 
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej 
i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mia-
nowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć inter-
netową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie 
forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komu-
nikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wia-
domości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne 
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informa-
cjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatko-
wymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwe-
storów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej 
używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie 
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostęp-
nianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta 
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, 
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wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności 
telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi naucza-
nia, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi 
w dziedzinie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periody-
ków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publika-
cje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników infor-
macji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów 
i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywko-
wych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, 
festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w ce-
lach sportowych, edukacyjno - szkoleniowych oraz kultural-
nych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania ba-
dań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzę-
tu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputero-
wych i programów komputerowych, konsulting w zakresie 
komputerów i programów komputerowych, programowa-
nie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie 
oprogramowania komputerowego, mianowicie programów 
zapisanych we właściwym języku dla danego komputera 
do użycia w komputerach i systemach, projektowanie opro-
gramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych 
grup użytkowników, projektowanie systemów komputero-
wych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, do-
radztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing 
i wynajem programów komputerowych i oprogramowania 
komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywa-
nie portali internetowych, tworzenie oprogramowania dla 
portali internetowych, usługi prowadzenia portali interneto-
wych, ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowanie progra-
mów komputerowych i oprogramowania komputerowego, 
usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje 
prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz praw-
nych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastęp-
stwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami 
i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, 
usługi zarządzania własnością intelektualną.

(210) 482165 (220) 2018 03 19
(731) STEKERT WALDEMAR ATLANTIS DEWELOPER, 

Czarnowąsy
(540) ATLANTIS DEWELOPER

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfe-

lem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi 
kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nierucho-
mości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, sprawy 
dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nie-
ruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsulta-
cyjne dotyczące nieruchomości, wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych [nieruchomości], zapewnienie finansowania 
rozbudowy nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieru-
chomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organi-
zowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi 
bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, wynaj-
mowanie i sprzedaż mieszkań, 37 budowanie, konserwacja, 
remont nieruchomości.

(210) 482408 (220) 2018 02 15
(731) SIERAKOWSKI CZESŁAW, Sierakowo
(540) LAKIERNICTWO SIERAKOWSKI CZESŁAW

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.12, 20.01.11
(510), (511) 37 usługi lakiernicze, usługi blacharskie, czysz-
czenie pojazdów, konserwacja pojazdów, naprawa pojaz-
dów, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, zabezpiecza-
nie powierzchni przed korozją, przygotowanie powierzchni 
do lakierowania - procesy odłuszczania, obróbki szlifowania, 
obróbki strumieniowo-ściernej, lakierowanie elementów 
branży kolejowej, motoryzacyjnej, budowlanej, 42 badania 
oraz usługi - naukowe i techniczne oraz ich projektowa-
nie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
analizy chemiczne, badania chemiczne, badania naukowe, 
badania techniczne, doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, kalibrowanie [pomiary], kontrola ja-
kości, miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów 
technicznych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi 
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
inżynieryjne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(210) 482439 (220) 2018 02 16
(731) PYCKA ANNA LULABY, Tychy
(540) LulabY

(531) 02.09.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 łóżeczka dziecięce, pościel, materace, po-
duszki, łóżeczka dla niemowląt Babybox, 25 nakrycia głowy, 
odzież, obuwie, odzież dziecięca, 28 gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy.
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(210) 482463 (220) 2018 02 16
(731) OBRÓBKA METALI DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) D DETAL r. zał 1982

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 wyroby metalowe dla budownictwa, konstruk-
cje metalowe, sakralne wyroby metalowe, meble metalowe, 
metalowe elementy wyposażenia wnętrz, drzwi metalowe, 
ogrodzenia metalowe, balustrady, bramy, kraty, metalo-
we przedmioty użytku domowego, uchwyty metalowe, 
35 sprzedaż: metali i rud metali, drewna, wyrobów metalo-
wych dla budownictwa, balustrad, konstrukcji metalowych, 
sakralnych wyrobów metalowych, mebli metalowych, drzwi 
metalowych, elementów wyposażenia wnętrz, ogrodzeń 
metalowych, bram, krat, kluczy, metalowych przedmiotów 
użytku domowego, materiałów budowlanych, materiałów 
instalacyjnych, uchwytów metalowych, wyrobów metalo-
wych łączonych ze szkłem, wyrobów metalowych łączonych 
z drewnem, wyrobów metalowych łączonych z tworzywami 
sztucznymi, sprzedaż profesjonalnych urządzeń i narzędzi 
służących do obróbki wyrobów metalowych, drewna, szkła, 
tworzyw sztucznych, obróbki plastycznej metalu oraz ob-
róbki skrawaniem, sprzedaż wyposażenia mieszkań i lokali 
użytkowych, usługi związane z dystrybucją wyrobów me-
talowych, maszyn i urządzeń przez Internet, publikowanie 
tekstów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, prowadzenie komputerowych 
baz danych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
związane z prowadzeniem przedstawicielstw podmiotów 
zagranicznych, 40 obróbka metalu skrawaniem, obróbka 
metalu plastyczna, kucie, spawanie, obróbka drewna, ob-
róbka szkła, obróbka tworzyw sztucznych, 42 projektowanie 
form przemysłowych, wzornictwo przemysłowe, aranżacja 
i projektowanie wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie techniczne, usługi inżynieryjne, opracowy-
wanie projektów technicznych.

(210) 482481 (220) 2018 02 17
(731) PNIEWSKI RAFAŁ, SZYMAŃSKI JACEK CATIPACK 

SPÓŁKA CYWILNA, Kazuń Nowy
(540) Catipack

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 09.01.10
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, papieru, folii i innych 
tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju pudełka, torby i to-
rebki do pakowania z tych materiałów, folie i taśmy do pa-

kowania z tworzyw sztucznych, papiery ozdobne i oko-
licznościowe, etykiety, taśmy papierowe, taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, 35 pro-
mocja i badania marketingowe, pokazy towarów, doradztwo 
w zakresie opakowań, organizacja wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, prowadzenie sklepu/hurtowni 
z opakowaniami, usługi w zakresie prowadzenia internetowej 
sprzedaży opakowań, kojarzenie kontrahentów handlowych 
w zakresie opakowań, prowadzenie kampanii reklamowych, 
39 dystrybucja materiałów do pakowania, 42 projektowanie 
opakowań, katalogów z opakowaniami.

(210) 482487 (220) 2018 02 18
(731) PNIEWSKI RAFAŁ, SZYMAŃSKI JACEK CATIPACK 

SPÓŁKA CYWILNA, Kazuń Nowy
(540) Catipack Jakość, do której się wraca!

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 09.01.10
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, papieru, folii i innych 
tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju pudełka, torby i to-
rebki do pakowania z tych materiałów, folie i taśmy do pa-
kowania z tworzyw sztucznych, papiery ozdobne i oko-
licznościowe, etykiety, taśmy papierowe, taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, 35 pro-
mocja i badania marketingowe, pokazy towarów, doradztwo 
w zakresie opakowań, organizacja wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, prowadzenie sklepu/hurtowni 
z opakowaniami, usługi w zakresie prowadzenia internetowej 
sprzedaży opakowań, kojarzenie kontrahentów handlowych 
w zakresie opakowań, prowadzenie kampanii reklamowych, 
39 dystrybucja materiałów do pakowania, 42 projektowanie 
opakowań, katalogów z opakowaniami.

(210) 482641 (220) 2018 02 21
(731) MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Warsaw Education Center by Medtronic Poland
(510), (511) 9 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, 
książki, plakaty, kalendarze, w tym na elektronicznych no-
śnikach informacji dotyczące medycyny, ochrony zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej, wszystkie wyżej wymienione usługi 
świadczone również drogą on-line i przez Internet, 35 kom-
pilacja danych statystycznych dotyczących badań medycz-
nych, udzielanie statystycznych informacji o działalności 
gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych, 41 me-
dyczne usługi edukacyjne, usługi informacji o edukacji, usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące medycyny, ochrony 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, organizowanie kursów, 
praktyk, sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w ce-
lach edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie medycyny, 
ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, usługi w zakresie 
tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, 
ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wszystkie wy-
żej wymienione usługi świadczone również drogą on-line 
i przez Internet, 42 usługi prowadzenia prac badawczych 
i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdro-
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wotnej, laboratoria medyczne, medyczne badania naukowe, 
badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elek-
tronicznej, badania naukowe do celów medycznych w za-
kresie chorób nowotworowych, udostępnianie informacji 
naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich lecze-
nia, udzielanie informacji i danych związanych z badaniami 
i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, udzielanie infor-
macji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzi-
nie farmaceutyków i badań klinicznych, 44 usługi informacji 
medycznej, udzielanie informacji medycznej, wypożyczanie 
sprzętu medycznego, udostępnianie wsparcia medycznego 
przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu me-
dycznemu, wydawanie raportów medycznych.

(210) 482655 (220) 2018 03 30
(731) REJAK MAREK VISIT LUBLIN, Lublin
(540) VISIT LUBLIN

(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.04, 07.01.01
(510), (511) 43 działalność związana z wynajmowaniem za-
kwaterowania na pobyt czasowy, krótkoterminowy (na doby) 
obiektów takich jak apartamenty, pensjonaty, domy, usługi 
hotelowe.

(210) 482675 (220) 2018 02 22
(731) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 29.01.13, 21.01.25, 02.05.03
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 28 gry, zabawki, sprzęt 
sportowy nie ujęty w innych klasach, 35 reklamy prasowe, 
radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za po-
średnictwem Internetu, 41 organizacja koncertów, imprez 
rozrywkowych.

(210) 482872 (220) 2018 02 27
(731) POLAK PIOTR TECWELD, Piekary Śląskie
(540) DUALMIG

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 spawarki, automatyczne spawarki elektryczne, 
elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania 
łukiem elektrycznym, elektrody do urządzeń spawalniczych, 
palniki spawalnicze, urządzenia do spawania laserowego, 
części zamienne, osprzęt i akcesoria do wymienionych urzą-
dzeń nie ujęte w innych klasach.

(210) 482912 (220) 2018 02 28
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) 

(531) 29.01.02, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07
(510), (511) 1 spoiwa i środki konserwacji budynków, w tym 
do betonu, ceramiki i metalu, środki konserwujące do beto-
nu z wyjątkiem farb i olejów, chemiczne środki konserwują-
ce do metalu, kleje, w tym kleje przemysłowe i budowlane, 
grunty do ścian, grunty reaktywne, grunty macierzyste, ce-
ramika techniczna, tworzywa sztuczne zawarte w tej klasie, 
2 farby betonu, farby i powłoki gruntowe, mieszanki grun-
tujące, 17 materiały uszczelniające, izolacyjne i termoizola-
cyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, izolacyjne 
farby, folie, taśmy i tkaniny, przewody, osłony i izolatory ce-
ramiczne, osłony i izolatory ceramiczne, siatki niemetalowe, 
tworzywa sztuczne półprzetworzone, styropian i izolacyj-
ne produkty styropianowe, materiały do dociepleń, izolacji 
wodnych i dźwiękowych, żywice syntetyczne i półprzetwo-
rzone, 19 niemetalowe materiały budowlane i wykończenio-
we, w tym niemetalowe rury i osłony do rur, beton i elemen-
ty betonowe, produkty bitumiczne, ceramika budowlana, 
cement, wapno, gips, glina, granit, szkło budowlane, tech-
niczne i izolacyjne, kamień budowlany, spoiwa murarskie, 
drewno budowlane, niemetalowe konstrukcje, listwy i płyty 
budowlane, 37 usługi budowlane i remontowe budynków, 
wykonywanie izolacji i dociepleń.

(210) 482914 (220) 2018 02 28
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Królestwo ciepła
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.02
(510), (511) 1 spoiwa i środki konserwacji budynków, w tym 
do betonu, ceramiki i metalu, środki konserwujące do beto-
nu z wyjątkiem farb i olejów, chemiczne środki konserwują-
ce do metalu, kleje, w tym kleje przemysłowe i budowlane, 
grunty do ścian, grunty reaktywne, grunty macierzyste, ce-
ramika techniczna, tworzywa sztuczne zawarte w tej klasie, 
2 farby betonu, farby i powłoki gruntowe, mieszanki gruntu-
jące, 17 materiały uszczelniające, izolacyjne i termoizolacyjne 
naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, izolacyjne farby, 
folie, taśmy i tkaniny, przewody, osłony i izolatory ceramicz-
ne, siatki niemetalowe, tworzywa sztuczne półprzetworzo-
ne, styropian i izolacyjne produkty styropianowe, materiały 
do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, żywice syn-
tetyczne i półprzetworzone, 19 niemetalowe materiały bu-
dowlane i wykończeniowe, w tym beton i elementy beto-
nowe, produkty bitumiczne, ceramika budowlana, cement, 
wapno, gips, glina, granit, szkło budowlane, techniczne 
i izolacyjne, kamień budowlany, spoiwa murarskie, drewno 
budowlane, niemetalowe konstrukcje, listwy i płyty budow-
lane, 37 usługi budowlane i remontowe budynków, wykony-
wanie izolacji i dociepleń.

(210) 482962 (220) 2018 03 01
(731) LISOWSKI ŁUKASZ, Zielona Góra
(540) Green FOX

(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 jednorazowe produkty papierowe i karto-
nowe do użytku w gastronomii, plakaty reklamowe, afisze, 
29 przekąski na bazie mięsa, gotowe dania składające się 
głównie z mięsa, kebab, kabanos, parówki, kiełbasa, chorizo, 
kaszanka, szaszłyki i gotowe dania z kebaba, kabanosów, pa-
rówek, kiełbasy, chorizo, kaszanki, szaszłyków, gotowe dania 
warzywne, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, 
przekąski na bazie mleka,przekąski a bazie tofu, przekąski 
na bazie ziemniaków, 30  gotowe dania z ryżu, dania gotowe 
zawierające makaron, przekąski na bazie pszenicy, przekąski 
na bazie kukurydzy,przekąski na bazie ryżu, przekąski na ba-
zie muesli, przekąski słone na bazie mąki, przekąski składają-
ce sie głównie z makaronu, przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie 
ze zboża, przekąski składające się głównie z produktów zbo-
żowych,   hot-dogi.

(210) 483093 (220) 2018 03 05
(731) Amazon Technologies, Inc., Seattle, US
(540) GAMESPARKS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, mianowi-
cie oprogramowanie silnika gry do rozwijania i obsługi gier 
wideo, zestawy programistyczne (SDK), narzędzia do opra-
cowywania oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie komputerowe, mianowicie narzędzia do rozwija-
nia oprogramowania do tworzenia gier, oprogramowanie 
komputerowe do rozwijania, wdrażania i zarządzania grami 

komputerowymi, oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania w chmurze i rozwijania oprogramowania kompu-
terowego do uzyskiwania dostępu do baz danych, narzędzi 
programistycznych, aplikacji do rozwijania oprogramowania, 
szablonów, interfejsów API i zestawów SDK, oprogramowa-
nie komputerowe do tworzenia, testowania, uruchamiania, 
zarządzania i utrzymywania gier, oprogramowanie kom-
puterowe do rozwijania programów lub aplikacji w chmu-
rze, oprogramowanie do tworzenia gier, oprogramowanie 
komputerowe do monitorowania trendów wydajności 
i wskaźników do śledzenia i monitorowania interakcji gracza 
w grze, oprogramowanie komputerowe do tworzenia gier 
interaktywnych z wykorzystaniem kont mediów społecz-
nościowych, oprogramowanie komputerowe do rozwijania 
i obsługi gier dla wielu graczy, oprogramowanie kompute-
rowe do dopasowywania graczy do gier wieloosobowych, 
oprogramowanie komputerowe do tworzenia i utrzymy-
wania gier z tabelą wyników, dopasowywaniem graczy, dy-
namicznymi forami, wirtualnymi towarami lub wirtualnymi 
walutami, oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
składników po stronie serwera dla gier, 35 usługi badania 
rynku, mianowicie udostępnianie danych o ruchu na stronie, 
statystyk, danych o aktywności użytkowników i raportów 
dotyczących działań użytkowników w otwartych sieciach 
społecznościowych i sieciach gier, zarządzanie skompute-
ryzowanymi plikami, 38 zapewnianie dostępu do hostowa-
nych systemów operacyjnych i aplikacji komputerowych 
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do baz 
danych, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do da-
nych w Internecie w dziedzinie oprogramowania do gier, 
42 przetwarzanie w chmurze obejmujące oprogramowanie 
do użytku do rozwijania, testowania, wdrażania i obsługi 
gier, przetwarzanie w chmurze obejmujące oprogramowa-
nie do użytku do rozwijania oprogramowania lub aplikacji, 
udostępnianie on-line nie do pobrania narzędzi programi-
stycznych, udostępnianie on-line nie do pobrania oprogra-
mowania do tworzenia kodu, edycji kodu, testowania kodu, 
wyboru i integracji API, wyboru wtyczek i integracji oraz/
lub wdrażania kodu lub integracji, udostępnianie hostowa-
nych on-line usług komputerowych do oprogramowania 
i gier, oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące opro-
gramowanie do rozwijania, wdrażania i zarządzania grami, 
oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące interfejsy 
API, zestawy SDK i narzędzia programistyczne do rozwijania 
oprogramowania gier, oprogramowanie jako usługa (SAAS), 
obejmujące oprogramowanie oparte na chmurze do użytku 
jako oprogramowanie lub platforma programistyczna apli-
kacji z dostępem do opartych na  chmurze interfejsów API 
i danych, oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące 
oprogramowanie do tworzenia składników do gier po stro-
nie serwera, oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące 
oprogramowanie do tworzenia gier interaktywnych z wyko-
rzystaniem kont w mediach społecznościowych, oprogra-
mowanie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie 
do opracowywania i obsługi gier dla wielu graczy, oprogra-
mowanie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie 
do dopasowywania graczy do gier wieloosobowych, opro-
gramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramo-
wanie do tworzenia i utrzymywania gier z tabelą wyników, 
dopasowaniem graczy, dynamicznymi forami, wirtualnymi 
towarami lub wirtualnymi walutami, platforma jako usługa 
(PAAS) zawierająca platformy oprogramowania kompute-
rowego do rozwijania, hostowania i obsługi gier, platforma 
jako usługa (PAAS) z platformami oprogramowania kompu-
terowego do tworzenia i zarządzania kontami użytkowników 
i profilami graczy, platforma jako usługa (PAAS) zawierające 
platformy oprogramowania komputerowego do tworze-
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nia i utrzymywania gier z tabelą wyników, dopasowaniem 
graczy, dynamicznymi forami, wirtualnymi towarami lub 
wirtualnymi walutami, doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania narzędzi do programowania aplikacji internetowych 
nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
narzędzi do programowania nie do pobrania on-line do two-
rzenia gier, oprogramowanie komputerowe i serwisy inter-
netowe umożliwiające użytkownikom i programistom uzy-
skiwanie dostępu, pozyskiwanie i organizowanie informacji 
dotyczących osób, firm, produktów, rynków, branż i innych 
kategorii, umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania on-line nie do pobrania do przechowywania, 
zarządzania, śledzenia, analizowania i raportowania danych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia on-line nie do pobrania w celu ułatwienia komunikacji 
między równorzędnymi profesjonalistami, użytkownikami 
i twórcami gier, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące 
oprogramowanie do zbierania, zarządzania, automatyzacji, 
integracji, testowania, analizowania, raportowania, namie-
rzania i śledzenia użycia aplikacji internetowych i wyników 
marketingu on-line oraz szerokiej gamy danych i informacji, 
usługi dostawcy aplikacji (ASP), mianowicie hostowanie apli-
kacji komputerowych na rzecz osób trzecich, dostarczanie 
usług aplikacji, mianowicie hosting, zarządzanie, rozwijanie, 
analizowanie i utrzymywanie aplikacji, oprogramowania i wi-
tryn internetowych innych osób w dziedzinie gier.

(210) 483104 (220) 2018 03 05
(731) INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IS INTEGRATED SOLUTIONS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.15, 27.05.17, 17.01.09, 26.01.06, 26.01.16, 26.04.01

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne i elektro-
niczne do przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, 
komputery, komputery przenośne, komputerowe urządze-
nia peryferyjne, interfejsy komputerowe, notesy elektronicz-
ne, sprzęt komputerowy (hardware), części i akcesoria 
do komputerów, elektroniczne wizualne zespoły wyświetla-
jące do użytku z komputerami, elektryczne i elektroniczne 
przyrządy do zapisywania i odtwarzania programów kom-
puterowych, elektroniczne systemy kompleksowego stero-
wania Instalacjami w budynkach, elektroniczne i komputero-
we systemy zabezpieczenia mienia, systemy zabezpieczeń 
komputerów, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, ter-
minale interaktywne, elektroniczne, magnetyczne i optycz-
ne nośniki danych, dyski magnetyczne dla komputerów, pa-
mięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, kable 
elektryczne i elektroniczne, kable elektryczne i elektroniczne 
izolowane, światłowody, instalacje elektryczne, programy 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie użytkowe, komputerowe programy operacyjne, 
programy do przetwarzania danych, aplikacje (programy 
komputerowe), programy komputerowe, oprogramowanie, 

aplikacje do pobrania poprzez Internet, publikacje elektro-
niczne, bankomaty, elektroniczne terminale płatnicze, urzą-
dzenia do fakturowania, 16 publikacje drukowane, broszury, 
podręczniki do programów i oprogramowania komputero-
wego, podręczniki do obsługi programów i oprogramowa-
nia komputerowego, papierowe materiały instruktażowe 
i do nauczania, materiały piśmienne, 35 usługi doradztwa 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, outsourcing, pozyskiwanie, systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie pli-
kami, sortowanie danych w bazach komputerowych, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi przedsiębiorstw, usługi 
elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów, 
organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, 
36 sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kultural-
nych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekolo-
giczne, 37 naprawa, konserwacja i instalacja urządzeń 
i przyrządów elektrycznych i elektronicznych, naprawa, 
konserwacja i instalacja sieci komputerowych, komputerów 
i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych, elektronicznych 
systemów kompleksowego sterowania instalacjami w bu-
dynkach, budowa i wykonanie instalacji tematycznych, usłu-
gi instalacji i integracji sieci komputerowych LAN i WAN, 
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, przydzielanie dostępu do sieci komputerowych, 
przydzielanie dostępu do baz danych, usługi dostarczania 
łączności, w tym poprzez terminale komputerowe, sieć świa-
tłowodów, transmisja satelitarna, wypożyczanie modemów, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, transmisja plików 
cyfrowych, usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, 
usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi fak-
sowe, usługi teletekstowe, usługi zbierania i transmisji wiado-
mości, radiowych usług przywoławczych, przekierowywania 
połączeń, automatycznej sekretarki, informacji telefonicznej 
oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór 
dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi w za-
kresie dostarczania wiadomości drogą elektroniczną, usługi 
informacyjne w trybie on-line dotyczące telekomunikacji, 
usługi wymiany danych, przekazywanie danych drogą tele-
komunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usługi łączno-
ści satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmito-
wanie programów radiowych lub telewizyjnych, filmów 
i interaktywnych gier, usługi w zakresie wideotekstu, teletek-
stu i przeglądania danych, nadawanie, transmisja i dostarcza-
nie treści multimedialnych i gier elektronicznych przez elek-
troniczne sieci komunikacyjne, usługi wideokonferencyjne, 
usługi wideo-telefoniczne, przesyłanie informacji (w tym 
stron internetowych), programów komputerowych i innych 
danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z bazami da-
nych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych na tele-
foniczne numery awaryjne, hotlines, infolinie lub call-center, 
usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych numerów 
awaryjnych, hotlines, infolinii i call-center, zapewnianie do-
stępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunika-
cyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi dostępu 
do Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci 
on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu do-
stępu do komputerowych baz danych, wynajem czasu do-
stępu do biuletynów komputerowych i tablic ogłoszeń oraz 
do sieci komputerowych, usługi świadczone przez dostaw-
ców Internetu, udostępnianie i obsługa konferencji elektro-
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nicznych, grup dyskusyjnych i chatroomów, umożliwianie 
dostępu do witryn internetowych z muzyką cyfrową, zapew-
nianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie mu-
zyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie do-
stępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla Innych 
operatorów i osób trzecich, wynajem telekomunikacyjnej 
infrastruktury i sieci Innym operatorom i osobom trzecim, 
usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana kompute-
rowo transmisja wiadomości i obrazów, komunikacja za po-
średnictwem komputera, transmisja i dystrybucja danych 
audiowizualnych obrazów za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, zapewnianie tymczasowego 
dostępu do Internetu osobom trzecim, elektroniczna trans-
misja danych dotyczących płatności elektronicznych przez 
globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych, trans-
misja wiadomości i aktualności, kompilacja książek teleadreso-
wych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, leasing, 
wynajem aparatów, instrumentów, instalacji i elementów 
do użytku przy świadczeniu wymienionych wyżej usług, usłu-
gi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymie-
nionych wyżej usług, 39 transport i magazynowanie kompu-
terów i urządzeń peryferyjnych do nich oraz części 
zapasowych i akcesoriów do nich na rzecz osób trzecich, 
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub do-
kumentów na rzecz osób trzecich, 41 nauczanie, szkolenia: 
szkolenia w zakresie obsługi systemów komputerowych, 
oprogramowania komputerowego, programów komputero-
wych, szkolenia w zakresie obsługi komputerów i urządzeń 
peryferyjnych, kursy związane tematycznie z problematyką 
komputerów i ich programowaniem, kształcenie praktyczne, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów i książek z dziedzi-
ny Informatyki, publikowanie elektroniczne on-line tekstów, 
książek związanych tematycznie z informatyką, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania 
z sieci komputerowych, organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym, rozrywkowym, rekreacyjnym, organizowanie 
zawodów sportowych, organizowanie konkursów edukacyj-
nych i rozrywkowych, 42 programowanie komputerów, ana-
liza, wdrażanie i modernizacja programów komputerowych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, syste-
mów komputerowych, portali internetowych, instalacji tele-
matycznych, instalacji elektrycznych, opracowywanie pro-
jektów technicznych, aktualizacja, instalacja, konserwacja, 
powielanie, serwis oprogramowania komputerowego, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, kompute-
rów, leasing komputerów i sprzętu komputerowego, leasing 
programów i oprogramowania komputerowego, odzyski-
wanie danych komputerowych, usługi konwersji danych 
i dokumentów na formę elektroniczną, digitalizacja doku-
mentów, konwersja danych przez programy komputerowe, 
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramo-
wania oraz programowania komputerów, doradztwo w za-
kresie planowania, projektowania i wdrażania przedsięwzięć 
informatycznych, usługi administrowania stronami interne-
towymi, usługi administrowania siecią, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie 
serwerów (hosting), dostarczanie wyszukiwarek interneto-
wych, usługi analizy systemów komputerowych, usługi 
wdrażania systemów komputerowych, kastomizacja syste-
mów komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywiru-
sowej komputerów, integracja systemów i sieci komputero-
wych, konfigurowanie systemów i sieci komputerowych, 
usługi udostępniania oprogramowania poprzez sieci kom-
puterowe, usługi oprogramowania jako usługi (SAAS) obej-
mujące oprogramowanie stosowane w dziedzinie zarządza-
nia procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach, 
prowadzenia rozliczeń księgowo-finansowych, zarządzania 

kadrami, płacami, magazynem i logistyką, instalacja i dosto-
sowanie do potrzeb klienta aplikacji oprogramowania kom-
puterowego, usługi dostawców aplikacji oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze w zakresie technologii in-
formacyjnej (IT), 45 licencjonowanie programów kompute-
rowych, licencjonowanie oprogramowania komputerowe-
go, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie 
prawami autorskimi.

(210) 483158 (220) 2018 03 06
(731) FUNDACJA DOBRA FABRYKA, Warszawa
(540) DOBRA FABRYKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.07.25, 02.09.01
(510), (511) 16 gazety, czasopisma (periodyki), publikacje 
drukowane, książki, broszury, notatniki, notesy, koperty (ar-
tykuły piśmienne), upominkowe artykuły papiernicze, biu-
rowe artykuły papiernicze, kalendarze, kartki z życzeniami, 
ulotki, afisze, plakaty, artykuły biurowe, papier do pisania, ar-
tykuły papiernicze do pisania, 25 odzież, czapki z daszkiem,  
t-shirt, czapki (nakrycia głowy), 28 gry, balony, balony do gry, 
zabawki, karty do gry, 35 sprzedaż (promocja) dla osób 
trzecich, reklama, badanie rynku i badania marketingowe, 
agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych (ulotki, prospekty, druki, próbki, broszury, materiały 
drukowane), dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek), reklama  
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
poszukiwania w zakresie patronatu, reklama i marketing, pro-
dukcja filmów reklamowych, sprzedaż materiałów okoliczno-
ściowych związanych z promocją fundacji, obróbka tekstów, 
organizacja konkursów w celach reklamowych.

(210) 483281 (220) 2018 03 09
(731) MOOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 
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(531) 03.01.14, 03.01.25, 03.01.26, 29.01.15
(510), (511) 20 akcesoria do pielęgnacji niemowląt, w tym 
stacje do przewijania niemowląt, meble dla dzieci w tym: wi-
szące foteliki dziecięce, foteliki mocowane do ściany, kombi-
nowane foteliki dziecięce, kołyski dla niemowląt, krzesełka dla 
dzieci, foteliki teatralne dla dzieci i krzesełka do zabawy, sto-
ły, łóżeczka, materace, poduszki, pościel, maty do kojców dla 
dzieci, maty do przewijania niemowląt, zagłówki - podpór-
ki dla niemowląt,wałki, kosze do noszenia dzieci, 24 kocyki, 
pledy, narzuty, chusty tekstylne do przenoszenia niemowląt, 
poszewki, śpiwory dla dzieci, bielizna pościelowa i kąpielowa, 
dekoracje tekstylne do łóżeczek i kołysek (zasłony), ręczniki, 
25 odzież dla dzieci i niemowląt, bielizna dla dzieci i niemow-
ląt, obuwie dla dzieci i niemowląt, nakrycia głowy dla dzieci 
i niemowląt, paski, 28 zabawki, w tym zabawki montowane 
na ścianach, wielofunkcyjne maty podłogowe dla dzieci, gry 
manipulacyjne i edukacyjne, klocki do zabawy, stoły do gier, 
wyposażenie placów zabaw, tematyczne, miękkie systemy 
do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykuły spor-
towe i gimnastyczne, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, pro-
wadzonej za pośrednictwem Internetu, poprzez zamówie-
nia korespondencyjne, w systemie telezakupów w zakresie: 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasków, akcesoriów do pielę-
gnacji niemowląt, stacji do przewijania niemowląt, mebli dla 
dzieci, wiszących fotelików dziecięcych, fotelików mocowa-
nych do ściany, kombinowanych fotelików dziecięcych, koły-
sek dla niemowląt, krzesełek dla dzieci, fotelików teatralnych 
dla dzieci, krzesełek do zabawy, stołów, łóżeczek, materacy, 
poduszek, pościeli, mat do kojców dla dzieci, mat do prze-
wijania niemowląt, zagłówków - podpórek dla niemowląt, 
wałków, koszy do noszenia dzieci, wózków dla niemowląt 
i dzieci, kosmetyków do pielęgnacji niemowląt, przyborów 
toaletowych, żywności dla dzieci, książek, kocyków, pledów, 
narzut, chust tekstylnych do przenoszenia niemowląt, toreb, 
specjalnych toreb do przenoszenia niemowląt, plecaków, 
poszewek, śpiworów dla dzieci, bielizny pościelowej i kąpie-
lowej, dekoracji tekstylnych do łóżeczek i kołysek (zasłony), 
ręczników, zabawek, wielofunkcyjnych mat podłogowych 
dla dzieci, gier manipulacyjnych i edukacyjnych, klocków 
do zabawy, stołów do gier, wyposażenia placów zabaw, 
tematycznych, miękkich systemów do zabawy w pomiesz-
czeniach i na  zewnątrz, artykułów sportowych i gimnastycz-
nych, przyrządów i akcesoriów do rehabilitacji dla niemowląt 
i dzieci, podgrzewaczy do pokarmów, butelek, smoczków, 
naczyń dla dzieci i niemowląt, pieluch, usługi w zakresie 
organizowania wystaw i pokazów w celach handlowych 
lub reklamowych, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, 
za pośrednictwem środków elektronicznych,wydawanie 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prospektów, 
broszur, druków, dekorowanie wystaw, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, usługi związane z prowadze-
niem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, usługi 
menedżerskie, usługi badania rynku, 42 projektowanie w za-
kresie: odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasków, akcesoriów 
do pielęgnacji niemowląt, stacji do przewijania niemowląt, 
mebli dla dzieci, wiszących fotelików dziecięcych, fotelików 
mocowanych do ściany, kombinowanych fotelików dziecię-
cych, kołysek dla niemowląt, krzesełek dla dzieci, fotelików 
teatralnych dla dzieci, krzesełek do zabawy, stołów, łóżeczek, 
materacy, poduszek, pościeli, mat do kojców dla dzieci, mat 
do przewijania niemowląt, zagłówków - podpórek dla nie-
mowląt, wałków, koszy do noszenia dzieci, wózków dla nie-
mowląt i dzieci, toreb, toreb do przenoszenia niemowląt, ple-
caków, opakowań kosmetyków do pielęgnacji niemowląt, 
akcesoriów kosmetycznych, opakowań żywności dla dzieci, 

książek, kocyków, pledów, narzut, chust tekstylnych do prze-
noszenia niemowląt, poszewek, śpiworów dla dzieci, bielizny 
pościelowej i kąpielowej, dekoracji tekstylnych do łóżeczek 
i kołysek (zasłony), ręczników, zabawek, wielofunkcyjnych 
mat podłogowych dla dzieci, gier manipulacyjnych i eduka-
cyjnych, klocków do zabawy, stołów do gier, wyposażenia 
placów zabaw, tematycznych, miękkich systemów do za-
bawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykułów sporto-
wych i gimnastycznych, przyrządów i akcesoriów do rehabi-
litacji dla niemowląt i dzieci, podgrzewaczy do pokarmów, 
butelek, smoczków, naczyń dla dzieci i niemowląt, pieluch 
i ich opakowań, projektowanie graficzne, projektowanie 
stron internetowych, projektowanie wnętrz, projektowanie 
dekoracji wnętrz.

(210) 483320 (220) 2018 03 09
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RIJA
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, 
badania rynkowe, marketing internetowy, bezpośrednia re-
klama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, 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 zarządza-
nie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i da-
nych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie po-
równywania cen, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, 38 komunikacja radiowa, komunika-
cja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja 
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za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność po-
przez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, 
poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z tele-
zakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja 
programów telewizyjnych, usługi poczty głosowej, usłu-
gi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności 
elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi teleksowe, usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi tele-
komunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(210) 483359 (220) 2018 03 10
(731) MOOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAOLA KID

(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 akcesoria do pielęgnacji niemowląt, w tym 
stacje do przewijania niemowląt, meble dla dzieci w tym: wi-
szące foteliki dziecięce, foteliki mocowane do ściany, kombi-
nowane foteliki dziecięce, kołyski dla niemowląt, krzesełka dla 
dzieci, foteliki teatralne dla dzieci i krzesełka do zabawy, sto-
ły, łóżeczka, materace, poduszki, pościel, maty do kojców dla 
dzieci, maty do przewijania niemowląt, zagłówki - podpór-
ki dla niemowląt,wałki, kosze do noszenia dzieci, 24 kocyki, 
pledy, narzuty, chusty tekstylne do przenoszenia niemowląt, 
poszewki, śpiwory dla dzieci, bielizna pościelowa i kąpielowa, 
dekoracje tekstylne do łóżeczek i kołysek (zasłony), ręczniki, 
25 odzież dla dzieci i niemowląt, bielizna dla dzieci i niemow-
ląt, obuwie dla dzieci i niemowląt, nakrycia głowy dla dzieci 
i niemowląt, paski, 28 zabawki, w tym zabawki montowane 
na ścianach, wielofunkcyjne maty podłogowe dla dzieci, gry 
manipulacyjne i edukacyjne, klocki do zabawy, stoły do gier, 
wyposażenie placów zabaw, tematyczne, miękkie systemy 
do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykuły spor-
towe i gimnastyczne, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, pro-
wadzonej za pośrednictwem Internetu, poprzez zamówie-
nia korespondencyjne, w systemie telezakupów w zakresie: 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasków, akcesoriów do pielę-
gnacji niemowląt, stacji do przewijania niemowląt, mebli dla 
dzieci, wiszących fotelików dziecięcych, fotelików mocowa-
nych do ściany, kombinowanych fotelików dziecięcych, koły-
sek dla niemowląt, krzesełek dla dzieci, fotelików teatralnych 
dla dzieci, krzesełek do zabawy, stołów, łóżeczek, materacy, 
poduszek, pościeli, mat do kojców dla dzieci, mat do prze-

wijania niemowląt, zagłówków - podpórek dla niemowląt, 
wałków, koszy do noszenia dzieci, wózków dla niemowląt 
i dzieci, kosmetyków do pielęgnacji niemowląt, przyborów 
toaletowych, żywności dla dzieci, książek, kocyków, pledów, 
narzut, chust tekstylnych do przenoszenia niemowląt, toreb, 
specjalnych toreb do przenoszenia niemowląt, plecaków, 
poszewek, śpiworów dla dzieci, bielizny pościelowej i kąpie-
lowej, dekoracji tekstylnych do łóżeczek i kołysek (zasłony), 
ręczników, zabawek, wielofunkcyjnych mat podłogowych 
dla dzieci, gier manipulacyjnych i edukacyjnych, klocków 
do zabawy, stołów do gier, wyposażenia placów zabaw, 
tematycznych, miękkich systemów do zabawy w pomiesz-
czeniach i na zewnątrz, artykułów sportowych i gimnastycz-
nych, przyrządów i akcesoriów do rehabilitacji dla niemowląt 
i dzieci, podgrzewaczy do pokarmów, butelek, smoczków, 
naczyń dla dzieci i niemowląt, pieluch, usługi w zakresie 
organizowania wystaw i pokazów w celach handlowych 
lub reklamowych, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, 
za pośrednictwem środków elektronicznych,wydawanie 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prospektów, 
broszur, druków, dekorowanie wystaw, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, usługi związane z prowadze-
niem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, usługi 
menedżerskie, usługi badania rynku, 42 projektowanie w za-
kresie: odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasków, akcesoriów 
do pielęgnacji niemowląt, stacji do przewijania niemowląt, 
mebli dla dzieci, wiszących fotelików dziecięcych, fotelików 
mocowanych do ściany, kombinowanych fotelików dziecię-
cych, kołysek dla niemowląt, krzesełek dla dzieci, fotelików 
teatralnych dla dzieci, krzesełek do zabawy, stołów, łóżeczek, 
materacy, poduszek, pościeli, mat do kojców dla dzieci, mat 
do przewijania niemowląt, zagłówków - podpórek dla nie-
mowląt, wałków, koszy do noszenia dzieci, wózków dla nie-
mowląt i dzieci, toreb, toreb do przenoszenia niemowląt, ple-
caków, opakowań kosmetyków do pielęgnacji niemowląt, 
akcesoriów kosmetycznych, opakowań żywności dla dzieci, 
książek, kocyków, pledów, narzut, chust tekstylnych do prze-
noszenia niemowląt, poszewek, śpiworów dla dzieci, bielizny 
pościelowej i kąpielowej, dekoracji tekstylnych do łóżeczek 
i kołysek (zasłony), ręczników, zabawek, wielofunkcyjnych 
mat podłogowych dla dzieci, gier manipulacyjnych i eduka-
cyjnych, klocków do zabawy, stołów do gier, wyposażenia 
placów zabaw, tematycznych, miękkich systemów do za-
bawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykułów sporto-
wych i gimnastycznych, przyrządów i akcesoriów do rehabi-
litacji dla niemowląt i dzieci, podgrzewaczy do pokarmów, 
butelek, smoczków, naczyń dla dzieci i niemowląt, pieluch 
i ich opakowań, projektowanie graficzne, projektowanie 
stron internetowych, projektowanie wnętrz, projektowanie 
dekoracji wnętrz.

(210) 483363 (220) 2018 03 12
(731) DOKŁADAM SIĘ, Warszawa
(540) Z zaokrąglamy
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(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(210) 483365 (220) 2018 03 12
(731) LOANME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LoanMe

(531) 26.13.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi 
leasingowe.

(210) 483374 (220) 2018 03 12
(731) DOKŁADAM SIĘ, Warszawa
(540) Fundacja Dokładam Się.org

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.05.01
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(210) 483400 (220) 2018 03 12
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) LEEMON DEMON

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.12, 04.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje 
bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, soki i na-
poje warzywne, soki i napoje warzywno - owocowe, soki 
i napoje warzywne, owocowe oraz warzywno - owocowe 
z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, 
gazowane i niegazowane wody mineralne i smakowe, pro-
dukty do wytwarzania napojów bezalkoholowych: wyciągi, 
esencje, koncentraty i syropy, napoje instant zawarte w tej 
klasie, proszki i pastylki do otrzymywania napojów musu-
jących, 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe 
i aromatyzowane, napoje alkoholowe musujące, nalewki, 
koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe desty-
lowane, wyroby spirytusowe.

(210) 483407 (220) 2018 03 12
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Nature’s DNA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze 
balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze maści, 
lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pie-
lęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chustecz-
ki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medyczne-
go, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny 
medyczne do skóry, lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia 
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.

(210) 483408 (220) 2018 03 12
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Skin superfood
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze 
balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze maści, 
lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pie-
lęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chustecz-
ki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medyczne-
go, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny 
medyczne do skóry, lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia 
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.

(210) 483410 (220) 2018 03 12
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Wake-up shot
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze 
balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze maści, 
lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pie-
lęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chustecz-
ki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medyczne-
go, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny 
medyczne do skóry, lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia 
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.

(210) 483411 (220) 2018 03 12
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Youth on demand
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze 
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balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze maści, 
lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pie-
lęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chustecz-
ki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medyczne-
go, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny 
medyczne do skóry, lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia 
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.

(210) 483412 (220) 2018 03 29
(731) KOTERAS MAREK MARKMEDIA, Janikowo
(540) FOTO HAHA FOTOBUDKA NA ŻYWO

(531) 02.09.12, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 41 fotografia.

(210) 483422 (220) 2018 03 12
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Foa-m my god!
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze 
balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze maści, 
lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pie-
lęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chustecz-
ki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medyczne-
go, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny 
medyczne do skóry, lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia 
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.

(210) 483426 (220) 2018 03 13
(731) CLINICAL TRIALS SOLUTIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) SMARTrials
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zarządza-
nia projektami badań klinicznych, oprogramowanie kompu-
terowe do gromadzenia i przetwarzania danych w badaniach 
klinicznych, oprogramowanie komputerowe do obsługi ba-
dań klinicznych i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych.

(210) 483427 (220) 2018 03 13
(731) CLINICAL TRIALS SOLUTIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) SMARTrials

(531) 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zarządza-
nia projektami badań klinicznych, oprogramowanie kompu-
terowe do gromadzenia i przetwarzania danych w badaniach 
klinicznych, oprogramowanie komputerowe do obsługi ba-
dań klinicznych i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych.

(210) 483457 (220) 2018 03 13
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) SBCC SOLUTIONS

(531) 24.15.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, programy kompute-
rowe, 41 kursy szkoleniowe.

(210) 483458 (220) 2018 03 13
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) A&S

(531) 27.05.01, 24.17.07, 09.01.07, 27.05.22
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, programy kompu-
terowe, 16 papierowe materiały dydaktyczne, 41 kursy 
szkoleniowe.

(210) 483461 (220) 2018 03 13
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) E&MC Comp

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, 
41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, podyplomowe 
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, 
kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputero-
wego, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania urzą-
dzeń mobilnych.
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(210) 483465 (220) 2018 03 13
(731) Shanghai SanNiu Food. Co. Ltd., Huating Town, CN
(540) SANNIU

(531) 14.07.09, 26.13.25, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.08
(510), (511) 30 herbatniki, ciastka, gofry, ciasta, wyroby cu-
kiernicze, ciastka Ptifurki [ciasteczka], chleb, tarty, herbatniki 
słodowe, placki, krakersy.

(210) 483477 (220) 2018 03 14
(731) JANKOWSKA MONIKA ABC TORUŃ TOURIST BIURO 

TURYSTYCZNE, Toruń
(540) Toruńska Manufaktura Piernika

(531) 26.01.06, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pierniki, pierniki z dodatkiem lawendy, płat-
ków róż, chilli, kandyzowanej skórki pomarańczowej oraz 
cytrynowej, torty piernikowe, chleb piernikowy, bułki pierni-
kowe, okolicznościowe pierniki dekoracyjne, czekolada, cze-
kolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, herbata, 
herbata mrożona, kawa, lody, lukier do ciast, miód, naleśniki, 
musy czekoladowe, musy deserowe, pierożki na bazie mąki, 
pomadki [cukierki], przyprawy korzenne, wyroby cukierni-
cze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 483482 (220) 2018 03 14
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) ACNEBARIN
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pie-
lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosme-

tycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele 
do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, 
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opa-
lania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele 
do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, 
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, 
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż uży-
wane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki anty-
poślizgowe, aromaty,  antyperspiranty, barwniki kosmetycz-
ne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła 
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete-
ryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, 
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, 
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmety-
ki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy 
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, 
kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty 
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne 
stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych 
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, 
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, prepara-
ty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów 
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybie-
lania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne 
dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze 
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści 
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycz-
nych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suple-
menty diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania 
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsuł-
ki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farma-
ceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz-
nych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów 
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farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, 
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, 
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze.

(210) 483483 (220) 2018 03 14
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) PELPESEPT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pie-
lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele 
do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, 
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opa-
lania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele 
do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, 
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, 
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż uży-
wane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki anty-
poślizgowe, aromaty,  antyperspiranty, barwniki kosmetycz-
ne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła 
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete-
ryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, 
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, 
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmety-
ki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy 
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, 
kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty 
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne 
stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych 
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, 
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, prepara-
ty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów 
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybie-
lania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne 
dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze 
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści 
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycz-
nych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suple-
menty diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty 

farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania 
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsuł-
ki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farma-
ceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz-
nych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów 
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, 
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, 
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze.

(210) 483485 (220) 2018 03 14
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) HORDELID
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pie-
lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele 
do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, 
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opa-
lania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele 
do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, 
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, 
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż uży-
wane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki anty-
poślizgowe, aromaty,  antyperspiranty, barwniki kosmetycz-
ne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła 
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete-
ryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, 
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, 
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmety-
ki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy 
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, 
kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty 
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne 
stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych 
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, 
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, prepara-
ty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów 
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę-
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gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybie-
lania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne 
dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze 
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści 
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycz-
nych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suple-
menty diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania 
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsuł-
ki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farma-
ceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz-
nych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów 
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, 
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, 
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze.

(210) 483487 (220) 2018 03 14
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) GRADIVIOL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pie-
lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele 
do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, 
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opa-
lania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele 
do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, 
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, 
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż uży-
wane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki anty-
poślizgowe, aromaty,  antyperspiranty, barwniki kosmetycz-
ne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła 
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete-
ryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, 
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, 
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmety-

ki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy 
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, 
kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty 
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne 
stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych 
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, 
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, prepara-
ty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów 
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybie-
lania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne 
dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze 
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści 
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycz-
nych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suple-
menty diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania 
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsuł-
ki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farma-
ceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz-
nych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów 
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, 
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, 
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze.

(210) 483488 (220) 2018 03 14
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) ALMOSTIN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów me-
dycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów 
medycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów 
medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów 
farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, ma-
teriały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy 
diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farma-
ceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizo-
wana przystosowana do celów medycznych, żywność liofi-
lizowana przystosowana do celów medycznych, produkty 



Nr  ZT24/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów 
medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów, ma-
teriały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłat-
ków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, 
lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów far-
maceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy 
do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceu-
tycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bak-
teriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty 
antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła 
lecznicze.

(210) 483489 (220) 2018 03 14
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) TITIOL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pie-
lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele 
do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, 
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opa-
lania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele 
do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, 
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, 
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż uży-
wane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki anty-
poślizgowe, aromaty,  antyperspiranty, barwniki kosmetycz-
ne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła 
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete-
ryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, 
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, 
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmety-
ki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy 
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, 
kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty 
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne 
stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych 
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, 
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, prepara-
ty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów 
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 

jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybie-
lania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne 
dla zwierząt domowych.

(210) 483490 (220) 2018 03 14
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) DIABIRET
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów me-
dycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów 
medycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów 
medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów 
farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, ma-
teriały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy 
diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farma-
ceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizo-
wana przystosowana do celów medycznych, żywność liofi-
lizowana przystosowana do celów medycznych, produkty 
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów 
medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów, ma-
teriały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłat-
ków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, 
lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów far-
maceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy 
do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceu-
tycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bak-
teriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty 
antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła 
lecznicze.

(210) 483492 (220) 2018 03 14
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) GLAURETIN
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy 
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji 
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny 
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodory-
zacji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty to-
aletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki 
w formie żeli, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele nawilżające, 
żele do włosów, żele pod oczy, żele opóźniające starzenie, żele 
pod prysznic, żele do opalania, żele do demakijażu, żele do twa-
rzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła 
w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do celów kosmetycz-
nych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czysz-
czenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, 
środki antypoślizgowe, aromaty,  antyperspiranty, barwniki 
kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, 
mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje 
eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, 
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych 
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włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki 
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudza-
nia, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, 
kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod 
oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, pre-
paraty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako 
baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 
do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapa-
chowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, 
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświe-
żacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgna-
cji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do ce-
lów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybiela-
nia zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla 
zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów 
medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów 
medycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów 
medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycz-
nych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, 
medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów far-
maceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla nie-
mowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów 
medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały do plombo-
wania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, pre-
paraty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceu-
tyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodat-
ki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków 
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekar-
stwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użyt-
ku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 
środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze 
i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne 
po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.

(210) 483524 (220) 2018 03 15
(731) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) LAMINO-kostki zawsze jak nowe
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa betono-
wa, betonowe płyty chodnikowe.

(210) 483542 (220) 2018 03 15
(731) KLEPACKI MARCIN, Warszawa
(540) CLINITY

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe związane z kosmetyką, 
44 salony piękności.

(210) 483582 (220) 2018 03 15
(731) DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płońsk
(540) Gymshaker
(510), (511) 5 odżywki dla sportowców, suplementy diety 
do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do lecze-
nia kontuzji sportowych, 10 pasy masujące do odchudzania, 
pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy do celów lecz-
niczych, przyrządy do masażu kosmetycznego, masażery, 
aparaty do masażu, rękawice do masażu, 25 odzież sporto-
wa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, 28 artykuły 
sportowe i gimnastyczne, akcesoria treningowe, urządzenia 
do ćwiczeń, przyrządy gimnastyczne, przyrządy mechanicz-
ne do gimnastyki, rzutki, strzałki do gry, piłki, worki treningo-
we, sprzęt sportowy, sprzęt do fitness: rowerki, hantle, ławki, 
rowery treningowe stacjonarne, torby na sprzęt sportowy, 
35 usługi reklamy, promocja sprzedaży, sprzedaż detalicz-
na i hurtowa takich towarów jak: odżywki dla sportowców, 
suplementy diety do celów leczniczych, pasy masujące 
do odchudzania, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy 
do celów leczniczych, przyrządy do masażu kosmetycz-
nego, masażery, aparaty do masażu, rękawice do masażu, 
odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia gło-
wy, artykuły sportowe i gimnastyczne, akcesoria treningowe, 
urządzenia do ćwiczeń, przyrządy gimnastyczne, przyrządy 
mechaniczne do gimnastyki, rzutki, strzałki do gry, piłki, wor-
ki treningowe, sprzęt sportowy, sprzęt do fitness, rowerki, 
hantle, ławki, rowery treningowe stacjonarne, torby na sprzęt 
sportowy, 41 usługi edukacyjne, usługi sportowe, usługi klu-
bów zdrowia (fitness), usługi edukacyjne dotyczące zdro-
wia, szkolenia w zakresie zdrowia, udostępnianie obiektów 
i sprzętu w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, infor-
macja w zakresie ww. usług, 44 ochrona zdrowia, udostęp-
nianie sprzętu i obiektów oraz usług ośrodków służących 
poprawie kondycji fizycznej.

(210) 483624 (220) 2018 03 16
(731) EDO ART & FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) Asia DELI delikatesy azjatyckie

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego, prowadzenie 
sklepu z towarami: sosy, przyprawy, cukier, mleko, napoje 
bezalkoholowe, oleje, makarony, ryże, mąki, dania gotowe, 
glony, warzywa, grzyby, marynaty, przekąski, pasty przy-
prawowe, śmietanki kokosowe, suszone liście owoców, 
tofu, herbaty, słodycze, napoje egzotyczne, zupy instant, 
sushi, dressingi, konfitury, dżemy, kawy, owowce, misy, mi-
ski, kadzidełka, akcesoria do sushi, breloki, talerze, zestawy 
prezentowe, noże, czajniki żeliwne, zestawy do sake, zesta-
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wy do herbaty, puszki na herbatę, figurki, lalki, łyżki, czarki, 
kubki, 39 usługi magazynowania, schładzania i pakowania 
towarów.

(210) 483640 (220) 2018 03 16
(731) ZM HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna
(540) Zakłady Mięsne Henryk Kania
(510), (511) 29 mięso i wędliny; drób; dziczyzna; gotowe da-
nia z mięsa; gotowe posiłki z mięsa (mięso jako główny skład-
nik); kiełbasy; kiełbasy wędzone; konserwy mięsne; mięso 
kiełbasiane; mięso pokrojone w plastry; pasty spożywcze 
wytworzone z mięsa; pasztety; suszona wołowina w pa-
skach; suszone mięso; surowe kiełbasy; wędliny.

(210) 483655 (220) 2018 03 16
(731) TYRPA NATALIA, Bielsko-Biała
(540) SmartMama
(510), (511) 20 chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdo-
by], dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, dzwonki 
wiatrowe [dekoracja], etykiety z tworzyw sztucznych, 
haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemetalowe, 
do wieszaków stojących na ubrania, haki do zasłon, kojce, 
korki do butelek, kosze do noszenia dzieci, kosze z pokryw-
ką do przenoszenia rzeczy, krążki z tworzyw sztucznych 
do zasłon [na linki], krzesła, lusterka ręczne [lusterka toa-
letowe], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka 
koszyki dla dzieci, materace, maty do kojców dziecięcych, 
maty do przewijania niemowląt, maty do spania, nadmu-
chiwane meble, nakrętki niemetalowe do butelek, ochra-
niacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, 
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne 
niż pościel, osprzęt niemetalowy do łóżek, parawany [me-
ble], podgłówki, wałki, podstawy łóżek, poduszki, poduszki 
dmuchane do spania, do celów niemedycznych, poduszki 
dmuchane, do celów niemedycznych, poduszki utrzymu-
jące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiega-
jące zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki do karmienia, 
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrow-
ce na odzież [szafa], posążki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, 
poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, prowadnice 
do zasłon, przewijaki, pudełka drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, skrzynki na zabawki, stojaki do butelek, stojaki 
do wieszania ubrań, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, pół-
ki, stoły, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy wnę-
kowe, szkło srebrzone [lustra], taborety, taborety ze schod-
kiem [meble], tace niemetalowe, toaletki, wieszaki i haczyki 
na ubrania, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki - poduszki 
dla niemowląt [podpórki], zagłówki [meble], zagłówki dla 
niemowląt, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna 
pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna 
wzorzysta, ceraty [obrusy], chusteczki do nosa z materia-
łów tekstylnych, kapy na łóżka, kołdry, lambrekiny [falba-
ny do łóżek], moskitiery, narzuty na łóżka, narzuty na łóż-
ka [lambrekiny], obicia ścienne z materiałów tekstylnych, 
osłony do łóżek dziecięcych [pościel], papierowe narzuty 
na łóżka, pledy podróżne, płótno do przewijania niemow-
ląt, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, pokrow-
ce i narzuty na meble, pokrycie na materace, poszewki 
na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, 
ręczniki, rękawice kąpielowe, śpiworki dla niemowląt, śpi-
worki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, tekstylne ręczniki 
do twarzy, wkładki do śpiwora.

(210) 483688 (220) 2018 03 19
(731) MAGGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) G GANSER

(531) 27.05.01, 27.05.15, 27.05.21, 03.07.19, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprze-
dażą, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą 
i bazą klientów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z her-
batami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi.

(210) 483726 (220) 2018 03 19
(731) UNIA LESZNO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno
(540) UNIA LESZNO
(510), (511) 25 ubiory sportowe, 41 organizacja zawodów 
i imprez sportowych, organizacja i prowadzenie szkolenia.

(210) 483732 (220) 2018 03 19
(731) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SAMBOR  

SPÓŁKA AKCYJNA, Tczew
(540) SAMBOR

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane i elemen-
ty konstrukcyjne, beton, 35 agencje importowo-eksporto-
we, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej towarów takich jak: drewno, materia-
ły budowlane, urządzenia i elementy instalacji grzewczej, 
sanitarnej i wodnej, wyroby metalowe, wyroby ceramicz-
ne, galanteria budowlana, chemia budowlana, szkło, okna, 
drzwi, podłogi, parkiety i panele podłogowe, komplekso-
we wyposażenie wnętrz, bramy garażowe i ogrodzeniowe, 
elementy instalacji elektrycznej, sprzęt oświetleniowy wraz 
z akcesoriami, kompleksowe wyposażenie ogrodów, artyku-
ły dekoracyjne, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły 
techniczno-motoryzacyjne, stal, materiały opałowe, nawozy, 
zabawki, usługi marketingowe, reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multi-
medialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, 
dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów 
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowych, orga-
nizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, 
akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji w celach 
reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych i/lub reklamowych.
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(210) 483886 (220) 2018 03 22
(731) POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) PRADO
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, drzwiowe futryny nie-
metalowe, drzwiowe płyty niemetalowe półfabrykaty drew-
niane, drzwi drewniane, futryny drewniane, niemetalowe 
ościeżnice drzwiowe, okna niemetalowe, okna i okiennice 
niemetalowe, okna drewniane, profile niemetalowe, profile 
drewniane, 35 usługi sprzedaży drzwi i okien, usługi sprzeda-
ży osprzętu, okuć do drzwi i okien.

(210) 484010 (220) 2018 01 09
(731) FIAŁKOWSKI WALDEMAR UBEZPIECZENIA,  

Zielona Góra
(540) CUD UBEZPIECZENIA Centrum Ubezpieczeń 

Dealerskich

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11, 10.03.04
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe 
usługi brokerskie, usługi brokerskie w zakresie inwestycji ka-
pitałowych, agencje ubezpieczeniowe, organizowanie ubez-
pieczenia, badania dotyczące ubezpieczeń, udostępnianie 
informacji o ubezpieczeniach, usługi doradcze w zakresie 
ubezpieczeń, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, gwa-
rancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe.

(210) 484035 (220) 2018 03 26
(731) WOŁK GRZEGORZ, KUBIAK PATRYK TURBO SERWIS 

AUTOMECHANIKA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) eco DPF clean

(531) 05.03.15, 27.05.10, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 40 regeneracja zużytych katalizatorów.

(210) 484093 (220) 2018 03 27
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Verbascon

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, mine-
ralne suplementy diety dla ludzi, napoje witaminizowane, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla 
ludzi, preparaty multiwitaminowe, ziołowe suplementy die-
ty dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, ekstrakty 
roślinne do celów farmaceutycznych, farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użyt-
ku medycznego, napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
zioła lecznicze, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin 
leczniczych.

(210) 484114 (220) 2018 03 27
(731) RZEPECKA MAŁGORZATA MALBO, Kraków
(540) Przystanek Pierogarnia

(531) 11.01.22, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 świeże pierogi, kluski, placki, paszteciki, żyw-
ność na bazie mąki, 43 usługi barowe, usługi restauracji, usłu-
gi w zakresie przygotowywania dań gotowych do spożycia 
na wynos i na miejscu, stołówki, kawiarnie.

(210) 484129 (220) 2018 03 27
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KERAFINE
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, 
balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje 
do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twa-
rzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, 
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szam-
pony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty ko-
smetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki 
do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki 
pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty ko-
smetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, 
pudry i talki kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, we-
terynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy do ce-
lów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
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napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemow-
ląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy 
farmaceutyczne.

(210) 484417 (220) 2018 04 04
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) TRADYCYJNIE WĘDZONA SZYNKA do gotowania 
SOKOŁÓW PRZYGOTUJ W DOMU 1. Do wrzącej 
wody włóż szynkę zapakowaną w specjalną folię.  
2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1 kg szynki).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. 4. Szynka 
gotowa do spożycia na ciepło lub po wystudzeniu. 
BEZ DODATKU GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO 
FOSFORANÓW

(531) 05.01.05, 01.15.11, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, 
wyroby na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby 
na bazie mięsa.

(210) 484418 (220) 2018 04 04
(731) ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) eldom

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne maszyny i urządzenia do polerowa-
nia woskiem, elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektrome-
chaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne 
otwieracze do puszek, instalacje do centralnego odkurzania, 
krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do warzyw, elektrycz-
ne, maszynki do siekania mięsa, maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, maszyny do mieszania, maszyny do mycia bute-
lek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do ostrzenia 
ostrzy, maszyny do produkcji masła, maszyny do strzyżenia 
sierści u zwierząt, maszyny do usuwania odpadków, maszyny 
do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, ma-
szyny do wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyży-
mania prania, maszyny i urządzenia do czyszczenia- elektrycz-
ne, maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, 
miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domo-
wych, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki 
do mielenia mąki jako maszyny, młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, młynki domowe elektryczne, noże elektryczne, od-
kurzacze, pakowarki, pralki, prasownice, suszarki wirowe bez 
podgrzewania, szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, 
torby do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, ubijaczki elek-
tryczne do użytku domowego, urządzenia do czyszczenia 
parowe, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia 
do napowietrzania napojów, urządzenia do tarcia warzyw, 
urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żyw-
ności, węże do odkurzaczy, 8 elektryczne urządzenia do za-
platania włosów, krajalnice do owoców, krajalnice spiralne 
do warzyw, o napędzie ręcznym, krajarki do jaj, nieelektryczne, 
krajarki do sera, nieelektryczne, lokówki, maszynki do strzyże-
nia brody, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobi-
stego, elektryczne i nieelektryczne, pilniki do paznokci, elek-
tryczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, 
przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, przyrzą-
dy do strzyżenia- ręczne, przyrządy do ostrzenia, przyrządy 
do ostrzenia ostrzy, rozdrabniacze do warzyw, zestawy do go-
lenia, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, 
zestawy do pedicure, żelazka, urządzenia do karbowania wło-
sów- karbownice, 9 urządzenia i przyrządy do ważenia, wagi 
analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi łazienkowe, 
10 urządzenia do masażu, urządzenia do monitorowania tętna, 
urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, 11 agregaty 
klimatyzacyjne, aparatura do suszenia - odwadniania, czajni-
ki elektryczne, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, 
elektryczne, dywany podgrzewane elektrycznie, elektryczne 
ogrzewacze stóp, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne 
podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne urządze-
nia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy, 
filtry do wody pitnej, fontanny czekoladowe, elektryczne, fry-
townice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, instalacje 
do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, insta-
lacje do filtrowania powietrza, instalacje grzewcze, instalacje 
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne- 
klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, koce, elektryczne, 
nie do celów medycznych, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, 
sprzęt kuchenny elektryczny, lampy do kręcenia włosów, lam-
py do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy ole-
jowe, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, nie do ce-
lów medycznych, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny 
i urządzenia do wytwarzania lodu, nawilżacze do grzejników 
centralnego ogrzewania, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewa-
cze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, osuszacze powietrza, 
parowary elektryczne, parowe sauny do twarzy, podgrzewa-
cze powietrza, podgrzewacze wody, poduszki elektryczne 
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nie do celów leczniczych, prasowacze parowe, prasy do tortilli, 
elektryczne, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, ro-
żen, rożna, suszarki do prania, elektryczne, suszarki do włosów, 
szybkowary, elektryczne, tostery, urządzenia chłodzące, urzą-
dzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia 
do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, 
urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do ogrzewania, 
urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, 
urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do palenia 
kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do piecze-
nia i opiekania, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia 
do schładzania wody, urządzenia do smażenia gorącym po-
wietrzem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia 
jogurtu, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania 
gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do goto-
wania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i maszy-
ny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdat-
niania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza 
lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne 
do użytku osobistego, elektryczne ekspresy do kawy, wielo-
funkcyjne urządzenia do gotowania, 21 urządzenia do usu-
wania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia 
do wytwarzania makaronów, ręczne, młynki do użytku domo-
wego, ręczne, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, mikse-
ry, nieelektryczne, do celów domowych - blendery, naczynia 
do mieszania koktajli- shakery, narzędzia do czyszczenia, ręcz-
ne, nieelektryczne młynki kuchenne, ekspresy do kawy, nie-
elektryczne dzbanki do parzenia kawy, szczoteczki do zębów 
elektryczne.

(210) 484419 (220) 2018 04 04
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) TRADYCYJNIE WĘDZONY BOCZEK do gotowania 
SOKOŁÓW PRZYGOTUJ W DOMU 1. Do wrzącej 
wody włóż boczek zapakowany w specjalną folię.  
2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1 kg boczku).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. 4. Boczek 
gotowy do spożycia na ciepło lub po wystudzeniu. 
BEZ DODATKU GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO 
FOSFORANÓW

(531) 01.15.11, 05.01.05, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, 
wyroby na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby 
na bazie mięsa.

(210) 484426 (220) 2018 04 04
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) TRADYCYJNIE WĘDZONY KARCZEK do gotowania 
SOKOŁÓW PRZYGOTUJ W DOMU 1. Do wrzącej 
wody włóż karczek zapakowany w specjalną folię.  
2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1 kg karczku).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. 4. Karczek 
gotowy do spożycia na ciepło lub po wystudzeniu. 
BEZ DODATKU GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO 
FOSFORANÓW

(531) 01.15.11, 05.01.05, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie 
mięsa.

(210) 484430 (220) 2018 04 04
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) TRADYCYJNIE WĘDZONA KIEŁBASA do gotowania 
SOKOŁÓW PRZYGOTUJ W DOMU 1. Do wrzącej 
wody włóż kiełbasę zapakowaną w specjalną folię.  
2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1 kg kiełbasy).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania.  
4. Kiełbasa gotowa do spożycia na ciepło lub 
po wystudzeniu. BEZ DODATKU GLUTAMINIANU 
MONOSODOWEGO FOSFORANÓW
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(531) 01.15.11, 05.01.05, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie 
mięsa.

(210) 484434 (220) 2018 04 04
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) TRADYCYJNIE WĘDZONY SCHAB do gotowania 
SOKOŁÓW PRZYGOTUJ W DOMU 1.Do wrzącej wody 
włóż schab zapakowany w specjalną folię.  
2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1 kg schabu).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. 4. Schab 
gotowy do spożycia na ciepło lub po wystudzeniu. 
BEZ DODATKU GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO 
FOSFORANÓW

(531) 01.15.11, 05.01.05, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie 
mięsa.

(210) 484435 (220) 2018 04 04
(731) CIEMIENGA BEATA, Częstochowa
(540) GOSPODA ZŁOTY GARNIEC

(531) 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 29 drób nieżywy, dziczyzna, flaki, kaszanka, mię-
so i wędliny, szynka, wątroba, burgery, galaretki mięsne, go-
lonka, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe 
dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kiełbasy, mięso gotowe 
do spożycia, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, 
pasty mięsne, w tym pasztety, smalec, podroby, przekąski 
na bazie mięsa, pulpety, skwarki, ryby, małże nieżywe, ostry-
gi nieżywe, skorupiaki nieżywe, żywność przygotowywana 
z ryb, galaretki rybne, pasty rybne i z owoców morza, ryby 
przetworzone, bita śmietana, jogurt, kefir- napój mleczny, 
mleko, mleczne produkty, masło, koktajle mleczne, napoje 
na bazie mleka, produkty serowarskie, biały ser, serwatka, 

zsiadłe mleko, śmietana- produkty mleczarskie, maślanka, 
jaja, jaja przetworzone, oleje spożywcze, smalec, tłuszcze ja-
dalne, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki owo-
cowe, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kapusta 
przetworzona, kiszone warzywa- kimchi, konserwowane wa-
rzywa, owoce konserwowane, krokiety, nasiona przetworzo-
ne, rośliny strączkowe przetworzone, placki ziemniaczane, 
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączko-
wych, skórki owocowe, soki roślinne do gotowania, warzywa 
i owoce gotowane, owoce i warzywa przetworzone, warzy-
wa i owoce suszone, suszone grzyby jadalne, frytki, galaret-
ki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, grzyby gotowe do spożycia, ekstrakty 
mięsne, wywar, bulion, zupy, składniki do sporządzania zup, 
buliony, kostki do zup, mieszanki do zup, 30 zboża przetwo-
rzone, przetworzone ziarna, kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, sól, przyprawy i dodatki smakowe, chipsy jako 
produkty zbożowe, gotowe potrawy na bazie makaronu, ka-
napki, kukurydza prażona- popcorn, naleśniki, pierożki ravioli, 
pizza, placki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, 
tortille, gotowe potrawy na bazie ryżu, risotto, sandwicze, 
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, ocet, przypra-
wy, przyprawy smakowe- sosy, marynaty, sól, sosy owoco-
we, sosy jako przyprawy, sosy, musztarda, ketchup, chleb, 
bułki, gofry, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, miód, 
makarony, mąka, potrawy na bazie mąki, produkty skrobio-
we do celów spożywczych, suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, 
bary szybkiej obsługi- snack-bary, kafeterie- bufety, usługi 
barów i restauracji, kawiarnie, restauracje, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na zewnątrz, serwowanie jedzenia i napojów, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi cateringu zewnętrznego, usługi rezer-
wacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, motele, pensjonaty, usługi hotelowe.

(210) 484437 (220) 2018 04 04
(731) KRAUS PIOTR, Bielsko-Biała
(540) D Dieta Żółtkowa Pożywienie jest lekarstwem

(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji dietetycznej, pro-
wadzenie kursów internetowych w zakresie diet, szkolenie 
w zakresie diety- nie medyczne, szkolenie w zakresie żywie-
nia- nie medyczne, świadczenie usług edukacyjnych zwią-
zanych z dietą, organizowanie spotkań i konferencji, usługi 
klubów zdrowia- zdrowie i ćwiczenia fizyczne, usługi eduka-
cyjne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne związane 
z technologią żywności, prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie diet, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line 
związanych z odżywianiem, prowadzenie warsztatów- szko-
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leń, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyj-
ne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne i szko-
leniowe, publikowanie drogą elektroniczną, organizowanie 
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, 44 doradz-
two żywieniowe, poradnictwo żywieniowe, usługi doradz-
twa żywieniowego, konsultacje z dziedziny żywienia, usłu-
gi doradcze w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, organizowanie szkoleń w dziedzinie 
opieki zdrowotnej i żywienia, udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi dietety-
ków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo dietetyczne, pla-
nowanie i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez die-
tetyków, usługi doradcze związane z dietą, medyczne usługi 
doradztwa dietetycznego, planowanie i nadzorowanie diet 
odchudzających, profesjonalne doradztwo związane z dietą, 
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi w zakresie pla-
nowania i diety odchudzajacej, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się.

(210) 484459 (220) 2018 04 04
(731) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
(540) IL Instytut Lotnictwa Warszawa 1926

(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań 
pilotów, generatory gazu do celów gaśniczych: silniki statków 
powietrznych, pędnie do statków powietrznych, przekład-
nie do pojazdów powietrznych, lotnicze układy przeniesie-
nia napędu, silniki lotnicze, silniki rakietowe do napędzania 
statków powietrznych, silniki do pojazdów lądowych, sil-
niki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków po-
wietrznych i łodzi, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, 
generatory gazów obojętnych- maszyny, generatory gazu- 
kompresory do nadmuchiwania elastycznych konstrukcji, 
generatory elektryczności, turbiny, inne niż do pojazdów 
lądowych, 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-
ne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, automatyka lotni-
cza, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, satelity, urządzenia 
satelitarne, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, aparatura i urządzenia po-
miarowe, diagnostyczne i testujące, urządzenia do testowa-
nia i kontroli jakości, urządzenia diagnostyczne do silników, 
maszyny do testowania tworzyw sztucznych, oprogramo-
wanie testowe, oprogramowanie sprzętowe, oprogramo-
wanie do zdalnej diagnostyki, lotnicze urządzenia komuni-
kacyjne, symulatory lotu, symulatory do symulacji obsługi 
samolotów, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, 
urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do automa-
tycznej regulacji, urządzenia do automatycznego kierowania 
do pojazdów, urządzenia do kontroli ruchu powietrznego, 
urządzenia do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzania 
lądujących statków powietrznych, kombinezony ochronne 

dla lotników, generatory gazu do celów laboratoryjnych, 
urządzenia do wykrywania pożaru, automatyczne urządze-
nia do gaszenia ognia, przyrządy do pomiarów geodezyj-
nych, przyrządy meteorologiczne, balony meteorologiczne, 
12 pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni ko-
smicznej, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się 
w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, lekkie statki powietrz-
ne, bezzałogowe statki powietrzne, wiatrakowce, szybowce, 
sterówce, balony powietrzne, zdalnie sterowane obiekty 
latające, drony, statki powietrzne z napędem elektrycznym, 
części konstrukcyjne do statków powietrznych, konstrukcje 
skorupowe do statków powietrznych, kadłuby do statków 
powietrznych, podwozia statków powietrznych, płaty nośne 
do statków powietrznych, skrzydła do statków powietrz-
nych, śmigła do pojazdów powietrznych, hamulce do stat-
ków powietrznych, opony do statków powietrznych, fotele 
lotnicze, fotele wyrzucane do statków powietrznych, mecha-
nizmy do startowania do pojazdów powietrznych, rakietowe 
urządzenia napędowe do statków powietrznych, hamulce 
do statków powietrznych, spadochrony hamujące do stat-
ków powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, 
pojazdy na poduszkach powietrznych, poduszkowce, samo-
loty amfibie, łodzie, pontony, pojazdy podwodne, poduszki 
powietrzne do pojazdów, systemy alarmowe do statków 
powietrznych, 35 usługi reklamowe, badania rynkowe, 
usługi marketingowe, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i informacyjnych, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie 
rekrutacji personelu, rekrutacja naziemnego personelu linii 
lotniczych, rekrutacja pokładowego personelu linii lotni-
czych, selekcja personelu, 37 konserwacja lub naprawa stat-
ków powietrznych, naprawy i obsługa samolotów, naprawa, 
przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania 
się drogą powietrzną, montaż silników lotniczych, serwiso-
wanie silników lotniczych, naprawa turbin, naprawa sprzętu 
do nawigacji powietrznej, instalowanie systemów wykry-
wania pożarów, konserwacja i naprawa systemów wykry-
wania pożaru, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją statków powietrznych, dostarczanie infor-
macji o usługach naprawczych w branży lotniczej, 40 ob-
róbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
wytłaczanie tworzyw sztucznych, formowanie materiałów 
z tworzyw sztucznych, przetwarzanie gumy, nakładanie 
powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztucz-
ne, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy 
techniczne, laminowanie płyt, laminowanie tkanin, papieru, 
drewna i substytutów drewna, wytwarzanie na zamówienie 
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 41 usługi 
nauczania i rozrywki: organizacja seminariów, szkoleń, warsz-
tatów, konkursów, wycieczek i pikników naukowych, usługi 
wydawnicze, kształcenie praktyczne- pokazy, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia personelu, 
szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż 
w zakresie latania samolotem, organizowanie pokazów lot-
niczych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, fotografia lotnicza, 42 usługi projektowe i inżynierskie, 
ekspertyzy inżynieryjne, usługi oprogramowania kompute-
rowego, badania: wytrzymałości materiałów i konstrukcji, 
aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn 
i urządzeń, silników spalinowych odrzutowych i tłokowych, 
projektowanie statków powietrznych, świadczenie usług 
w zakresie projektowania wnętrz statków powietrznych, pro-
jektowanie programów i oprogramowania komputerowego 
w zakresie statków powietrznych, usługi w zakresie pomia-
rów powietrznych, zdalny monitoring powietrzny związany 
z badaniami środowiska, pomiary geodezyjne, usługi karto-
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graficzne, prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych 
produktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucz-
nych, usługi w zakresie doradztwa technicznego.

(210) 484461 (220) 2018 04 04
(731) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
(540) IL Instytut Lotnictwa Warszawa 1926

(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań 
pilotów, generatory gazu do celów gaśniczych, silniki statków 
powietrznych, pędnie do statków powietrznych, przekładnie 
do pojazdów powietrznych, lotnicze układy przeniesienia na-
pędu, silniki lotnicze, silniki rakietowe do napędzania statków 
powietrznych, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektrycz-
ne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, 
podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, generatory gazów 
obojętnych- maszyny, generatory gazu- kompresory do na-
dmuchiwania elastycznych konstrukcji, generatory elektrycz-
ności, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne 
i symulatory, automatyka lotnicza, urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, satelity, urządzenia satelitarne, urządzenia radiolokacyjne, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, apara-
tura i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące, urzą-
dzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia diagnostycz-
ne do silników, maszyny do testowania tworzyw sztucznych, 
oprogramowanie testowe, oprogramowanie sprzętowe, opro-
gramowanie do zdalnej diagnostyki, lotnicze urządzenia ko-
munikacyjne, symulatory lotu, symulatory do symulacji obsługi 
samolotów, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, 
urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do automatycznej 
regulacji, urządzenia do automatycznego kierowania do pojaz-
dów, urządzenia do kontroli ruchu powietrznego, urządzenia 
do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzania lądujących 
statków powietrznych, kombinezony ochronne dla lotników, 
generatory gazu do celów laboratoryjnych, urządzenia do wy-
krywania pożaru, automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, 
przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy meteorolo-
giczne, balony meteorologiczne, 12 pojazdy do poruszania się 
w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do po-
jazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicz-
nej, lekkie statki powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne, 
wiatrakowce, szybowce, sterówce, balony powietrzne, zdalnie 
sterowane obiekty latające, drony, statki powietrzne z napędem 
elektrycznym, części konstrukcyjne do statków powietrznych, 
konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, kadłuby 
do statków powietrznych, podwozia statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, skrzydła do statków 
powietrznych, śmigła do pojazdów powietrznych, hamulce 
do statków powietrznych, opony do statków powietrznych, 
fotele lotnicze, fotele wyrzucane do statków powietrznych, me-
chanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, rakieto-

we urządzenia napędowe do statków powietrznych, hamulce 
do statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków 
powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy 
na poduszkach powietrznych, poduszkowce, samoloty amfi-
bie, łodzie, pontony, pojazdy podwodne, poduszki powietrzne 
do pojazdów, systemy alarmowe do statków powietrznych, 
35 usługi reklamowe, badania rynkowe, usługi marketingowe, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i rekla-
mowych, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, rekrutacja 
naziemnego personelu linii lotniczych, rekrutacja pokładowe-
go personelu linii lotniczych, selekcja personelu, 37 konser-
wacja lub naprawa statków powietrznych, naprawy i obsługa 
samolotów, naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów i urzą-
dzeń do poruszania się drogą powietrzną, montaż silników 
lotniczych, serwisowanie silników lotniczych, naprawa turbin, 
naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, instalowanie syste-
mów wykrywania pożarów, konserwacja i naprawa systemów 
wykrywania pożaru, udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją statków powietrznych, dostarczanie infor-
macji o usługach naprawczych w branży lotniczej, 40 obróbka 
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, wytłacza-
nie tworzyw sztucznych, formowanie materiałów z tworzyw 
sztucznych, przetwarzanie gumy, nakładanie powłok odpor-
nych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie 
powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, lami-
nowanie płyt, laminowanie tkanin, papieru, drewna i substytu-
tów drewna, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych, 41 usługi nauczania i rozrywki: 
organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów, wy-
cieczek i pikników naukowych, usługi wydawnicze, kształcenie 
praktyczne- pokazy, udostępnianie obiektów i sprzętu trenin-
gowego, szkolenia personelu, szkolenia dla pilotów i obsługi 
kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, 
organizowanie pokazów lotniczych, organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, fotografia lotnicza, 42 usługi pro-
jektowe i inżynierskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi oprogra-
mowania komputerowego, badania: wytrzymałości materiałów 
i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu 
maszyn i urządzeń, silników spalinowych odrzutowych i tłoko-
wych, projektowanie statków powietrznych, świadczenie usług 
w zakresie projektowania wnętrz statków powietrznych, pro-
jektowanie programów i oprogramowania komputerowego 
w zakresie statków powietrznych, usługi w zakresie pomiarów 
powietrznych, zdalny monitoring powietrzny związany z bada-
niami środowiska, pomiary geodezyjne, usługi kartograficzne, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla 
osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, usługi w zakre-
sie doradztwa technicznego.

(210) 484462 (220) 2018 04 04
(731) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
(540) IL Instytut Lotnictwa Warszawa 1926
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(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i ba-
dań pilotów, generatory gazu do celów gaśniczych, silniki 
statków powietrznych, pędnie do statków powietrznych, 
przekładnie do pojazdów powietrznych, lotnicze ukła-
dy przeniesienia napędu, silniki lotnicze, silniki rakietowe 
do napędzania statków powietrznych, silniki do pojazdów 
lądowych, silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, 
statków powietrznych i łodzi, podnośniki mechaniczne 
i hydrauliczne, generatory gazów obojętnych- maszyny, 
generatory gazu- kompresory do nadmuchiwania elastycz-
nych konstrukcji, generatory elektryczności, turbiny, inne 
niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia do badań nauko-
wych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 
automatyka lotnicza, urządzenia nawigacyjne, naprowa-
dzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
satelity, urządzenia satelitarne, urządzenia radiolokacyjne, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
aparatura i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testu-
jące, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządze-
nia diagnostyczne do silników, maszyny do testowania 
tworzyw sztucznych, oprogramowanie testowe, oprogra-
mowanie sprzętowe, oprogramowanie do zdalnej diagno-
styki, lotnicze urządzenia komunikacyjne, symulatory lotu, 
symulatory do symulacji obsługi samolotów, elektronicz-
ne symulatory sportowe do treningu, urządzenia zdalne-
go sterowania, urządzenia do automatycznej regulacji, 
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, 
urządzenia do kontroli ruchu powietrznego: urządzenia 
do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzania lądują-
cych statków powietrznych, kombinezony ochronne dla 
lotników, generatory gazu do celów laboratoryjnych, urzą-
dzenia do wykrywania pożaru, automatyczne urządzenia 
do gaszenia ognia, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, 
przyrządy meteorologiczne, balony meteorologiczne, 
12 pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni 
kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów do porusza-
nia się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, lekkie statki 
powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne, wiatrakowce, 
szybowce, sterówce, balony powietrzne, zdalnie sterowane 
obiekty latające, drony, statki powietrzne z napędem elek-
trycznym, części konstrukcyjne do statków powietrznych, 
konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, kadłuby 
do statków powietrznych, podwozia statków powietrznych, 
płaty nośne do statków powietrznych, skrzydła do statków 
powietrznych, śmigła do pojazdów powietrznych, hamulce 
do statków powietrznych, opony do statków powietrznych, 
fotele lotnicze, fotele wyrzucane do statków powietrznych, 
mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, 
rakietowe urządzenia napędowe do statków powietrz-
nych, hamulce do statków powietrznych, spadochrony 
hamujące do statków powietrznych, spadochrony do sko-
ków powietrznych, pojazdy na poduszkach powietrz-
nych, poduszkowce, samoloty amfibie, łodzie, pontony, 
pojazdy podwodne, poduszki powietrzne do pojazdów, 
systemy alarmowe do statków powietrznych, 35 usługi re-
klamowe, badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych 
i reklamowych, doradztwo w zakresie rekrutacji persone-
lu, rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, re-
krutacja pokładowego personelu linii lotniczych, selekcja 
personelu, 37 konserwacja lub naprawa statków powietrz-
nych, naprawy i obsługa samolotów, naprawa, przegląd 
i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania się drogą 
powietrzną, montaż silników lotniczych, serwisowanie sil-

ników lotniczych, naprawa turbin, naprawa sprzętu do na-
wigacji powietrznej, instalowanie systemów wykrywania 
pożarów, konserwacja i naprawa systemów wykrywania 
pożaru, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją statków powietrznych, dostarczanie informa-
cji o usługach naprawczych w branży lotniczej, 40 obróbka 
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, wytła-
czanie tworzyw sztucznych, formowanie materiałów z two-
rzyw sztucznych, przetwarzanie gumy, nakładanie powłok 
podpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, 
nakładanie powłok podpornych na zużycie na elementy 
techniczne, laminowanie płyt, laminowanie tkanin, papie-
ru, drewna i substytutów drewna, wytwarzanie na zamó-
wienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 
41 usługi nauczania i rozrywki: organizacja seminariów, 
szkoleń, warsztatów, konkursów, wycieczek i pikników 
naukowych, usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne- 
pokazy, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, 
szkolenia personelu, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny 
pasażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, orga-
nizowanie pokazów lotniczych, organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, fotografia lotnicza, 42 usłu-
gi projektowe i inżynierskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi 
oprogramowania komputerowego, badania: wytrzyma-
łości materiałów i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dy-
namiki, drgań i hałasu maszyn i urządzeń, silników spali-
nowych odrzutowych i tłokowych, projektowanie statków 
powietrznych, świadczenie usług w zakresie projektowania 
wnętrz statków powietrznych, projektowanie programów 
i oprogramowania komputerowego w zakresie statków 
powietrznych, usługi w zakresie pomiarów powietrznych, 
zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami śro-
dowiska, pomiary geodezyjne, usługi kartograficzne, prace 
badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla 
osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, usługi 
w zakresie doradztwa technicznego.

(210) 484468 (220) 2018 04 04
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) Duda Spécialité smaczny START na dzień dobry!

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 09.01.09, 26.01.04, 05.03.14, 
01.15.11, 08.01.06

(510), (511) 29 kiełbasy i parówki, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna kiełbas i parówek, doradztwo w sprawie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi maga-
zynowania, składowania i dystrybucji kiełbas i parówek.
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(210) 484477 (220) 2018 04 04
(731) STECYK NATALIJA MURANO STYL, Warszawa
(540) MURANO styl

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 garnitur męski, marynarka męska, spodnie 
męskie, garnitur trzyczęściowy, kurtki, płaszcze, odzież.

(210) 484480 (220) 2018 04 04
(731) UNBANKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kryptonews
(510), (511) 41 produkcja filmów, udostępnianie filmów  
on-line, produkcja filmów innych niż reklamowych, montaż 
filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, montaż taśm 
wideo, montaż materiałów wideo, udostępnianie filmów  
on-line nie do pobrania.

(210) 484481 (220) 2018 04 04
(731) INTER-GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) SUPEROL
(510), (511) 4 olej silnikowy, olej przemysłowy, olej przekła-
dniowy, olej hydrauliczny.

(210) 484483 (220) 2018 04 04
(731) INTER-GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) MIXOL
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do dwusuwów, oleje 
przekładniowe, oleje przemysłowe, oleje hydrauliczne, oleje 
obróbcze.

(210) 484492 (220) 2018 04 05
(731) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PZU GO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, 
oprogramowanie, programy komputerowe, aplikacje, apli-
kacje mobilne, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobra-
nia na smartfony, aplikacje komputerowe do sterowania 
pojazdami, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, oprogramowanie komputerowe do mo-
bilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie po-
między pojazdami i urządzeniami mobilnymi, urządzenia 
telekomunikacyjne, elektroniczne urządzenia nawigacyj-
ne, urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączające, 
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, 
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, 36 usługi ubezpieczeniowe i re-

asekuracyjne, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, usługi 
agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, maklerstwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie 
tworzenia i obsługi funduszy emerytalnych, usługi akwi-
zycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, informa-
cja o ubezpieczeniach, doradztwo ubezpieczeniowe, wy-
cena finansowa majątku ruchomego i nieruchomego dla 
celów ubezpieczeń, organizowanie i prowadzenie działań 
dotyczących ubezpieczeń, mających na celu ustalanie 
rozmiaru szkód, zabezpieczanie praw regresowych i do-
chodzenie roszczeń, likwidacja szkód ubezpieczeniowych, 
usługi finansowe i inwestycje kapitałowe, w tym związane 
z działalnością ubezpieczeniową, sponsorowanie finanso-
we, emisja i obsługa kart stałego klienta, przetwarzanie 
płatności, elektroniczny transfer funduszy, pośrednictwo 
w handlu i wynajmie nieruchomości i mieszkań, admini-
strowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi broker-
skie w zakresie ubezpieczeń, wydawanie i wykupywanie 
talonów, żetonów i kuponów wartościowych, usługi fi-
nansowe polegające na zapewnianiu udogodnień kre-
dytowych, sponsorowanie finansowe, zbieranie funduszy 
na cele dobroczynne, wszystkie wyżej wymienione usłu-
gi świadczone także za pośrednictwem telekomunikacji, 
Internetu i mediów elektronicznych, 38 telekomunika-
cja, transmisja danych, przesyłanie informacji za pomocą 
urządzeń elektronicznych, zapewnienie dostępu do sieci 
telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, Internetu, 
łączności satelitarnej, bezprzewodowych sieci komuni-
kacyjnych i kablowych, udostępnianie stron interneto-
wych, baz danych, elektronicznych tablic ogłoszeń, forów  
on-line, katalogów, muzyki, programów wideo i au-
dio, komunikacja przez komputer, zapewnianie dostępu 
do platform w Internecie, usługi doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 
zapewnianie dostępu do platform handlu elektroniczne-
go w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych.

(210) 484493 (220) 2018 04 05
(731) MOONFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MoonFood
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięcza-
ki, nabiał i substytuty nabiału, jaja i produkty z jaj, oleje i tłusz-
cze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, gotowe dania, przekąski i desery składające się 
głównie z mięsa, ryb, owoców morza, mięczaków, nabiału, 
jaj, owoców lub warzyw, 30 ryż, mąka i produkty zbożowe, 
potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze i słodycze, cu-
kier, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy, przyprawy, gotowe dania zawierające ryż, gotowe 
dania zawierające makaron, 31 świeże warzywa i owoce, na-
siona, orzechy, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, deko-
racje kwiatowe [naturalne], 43 usługi gastronomiczne, usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków i napojów, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe, udzie-
lanie informacji związanych z przygotowywaniem posiłków 
i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków z dostawą 
na miejsce.

(210) 484507 (220) 2018 04 05
(731) MC TEKSTIL TURIZM INŞAAT SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI, Stambuł, TR
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(540) speedlife

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 25 odzież, w tym bielizna i odzież wierzchnia, 
inne niż odzież ochronna specjalnego przeznaczenia, skar-
pety, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi reklamowe, marke-
tingowe i public relations, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, prace biurowe, 
usługi sekretarskie, organizowanie prenumerat gazet dla 
osób trzecich, zestawienia statystyczne, wynajem maszyn 
biurowych, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobec-
nych abonentów, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie działalnością gospodarczą i doradztwo biz-
nesowe, rachunkowość, usługi doradcze, rekrutacja persone-
lu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, biura pośrednic-
twa pracy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
w zakresie pracowników tymczasowych, wyceny handlowe, 
usługi aukcyjne, gromadzenie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów w celu umożliwienia konsumentom wygod-
nego oglądania i zakupu tych towarów, usługi te mogą być 
świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pośred-
nictwem mediów elektronicznych lub katalogów sprzedaży 
wysyłkowej.

(210) 484535 (220) 2018 04 06
(731) MARIAŃSKI   SEBASTIAN FUTURE, Jelenia Góra
(540) NECO
(510), (511) 9 okulary polaryzacyjne, 11 latarki, 28 artykuły 
wędkarskie, sprzęt wędkarski, wędki, kołowrotki, spławiki, żył-
ki, plecionki, haczyki, wskaźniki brania, czujniki brania, pod-
bieraki, siatki, przynęty, torby i pokrowce na sprzęt wędkarski, 
pudełka na przynęty wędkarskie.

(210) 484551 (220) 2018 04 07
(731) WAWER ZBIGNIEW, Kobyłka
(540) cocoshell
(510), (511) 19 altany, jako konstrukcje niemetalowe, 20 alta-
ny, jako meble.

(210) 484566 (220) 2018 04 09
(731) PISKOREK ADAM, Nowa Wieś
(540) Dr Kacuś
(510), (511) 29 kapusta kwaszona, 32 soki, soki warzywne, 
sok z kapusty, napoje warzywne.

(210) 484568 (220) 2018 04 09
(731) SAPETA ZUZANNA, Warszawa
(540) PELENKA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje 
alkoholowe, wódki.

(210) 484571 (220) 2018 04 09
(731) POLAND FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gniezno

(540) PF POLAND FOOD

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.02, 26.11.01, 
26.11.08

(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, mleko 
w proszku (żywność dla niemowląt), 29 mleko w proszku, 
mleko w proszku do celów spożywczych, mleko.

(210) 484574 (220) 2018 04 09
(731) MEDIKAR CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) MEDIKAR Home Care

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.13, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 
26.04.01, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.14

(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usług informacyj-
nych dla klientów, zapewnienie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców na rzecz osób trzecich, 44 usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi: rehabilitacja fizyczna, 
terapia zajęciowa i rehabilitacja, fizykoterapia, masaż, hospi-
cja, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencyjne, świad-
czenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi 
w zakresie terapii mowy, usługi medyczne: opieka paliatyw-
na, opieka i pomoc medyczna, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, usługi telemedyczne wypożyczanie 
sprzętu medycznego, usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego: usługi psychologów, 45 usługi osobiste i społeczne: 
dotrzymywanie towarzystwa (opieka osobista), monitoring 
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, opieka nad 
dziećmi pod nieobecność rodziców.

(210) 484606 (220) 2018 04 09
(731) MAŁECKA WIOLETA, Dębica
(540) PASIEKA STAROPOLSKA
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.04
(510), (511) 4 świece, wosk pszczeli, 20 plastry miodu (ram-
ki), 30 miód, mleczko pszczele, pomadki (cukierki), propolis, 
33 miód pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, wino.

(210) 484611 (220) 2018 04 09
(731) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek
(540) TechRay  X-RAY TECHNOLOGY PRODUCTS

(531) 27.05.01, 25.07.01, 25.07.20, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary ochronne przed promieniowaniem, 
obuwie ochronne, 10 fartuchy ochronne przed promie-
niowaniem jonizującym, rentgenowskim do celów me-
dycznych, rękawice ochronne przed promieniowaniem, 
do celów medycznych, osłony ochronne tarczycy przed 
promieniowaniem do celów medycznych, osłony ochronne 
na jajniki przed promieniowaniem do celów medycznych, 
osłony na oczy do użytku medycznego, fartuchy miednico-
we ochronne, fartuchy ochronne do celów medycznych, pa-
rawany ochronne do celów medycznych, osłony ochronne 
przed promieniowaniem do celów medycznych.

(210) 484614 (220) 2018 04 09
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOLDIFIN
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i cia-
ła, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty 
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznok-
ci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, 
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło-
neczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, 
płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do ce-
lów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawiera-
jące preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, 
żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybiela-
jące i inne substancje stosowane w praniu, mydła, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły higieniczne, 
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, 
leki dla ludzi.

(210) 484615 (220) 2018 04 09
(731) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek
(540) TechRay
(510), (511) 9 okulary ochronne przed promieniowaniem, 
obuwie ochronne, 10 fartuchy ochronne przed promie-
niowaniem jonizującym, rentgenowskim do celów me-
dycznych, rękawice ochronne przed promieniowaniem, 
do celów medycznych, osłony ochronne tarczycy przed 

promieniowaniem do celów medycznych, osłony ochronne 
na jajniki przed promieniowaniem do celów medycznych, 
osłony na oczy do użytku medycznego, fartuchy miednico-
we ochronne, fartuchy ochronne do celów medycznych, pa-
rawany ochronne do celów medycznych, osłony ochronne 
przed promieniowaniem do celów medycznych.

(210) 484616 (220) 2018 04 09
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FEMIL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i cia-
ła, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty 
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznok-
ci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, 
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło-
neczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, 
płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do ce-
lów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawiera-
jące preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, 
żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybiela-
jące i inne substancje stosowane w praniu, mydła, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły higieniczne, 
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, 
leki dla ludzi.

(210) 484730 (220) 2018 04 12
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bakoma PRAZIARNA

(531) 26.01.17, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.01.01
(510), (511) 29 napoje i desery mleczne, także z dodatkiem 
płatków zbożowych, muesli, kawy, owoców, czekolady, 
kakao, napoje i desery na bazie mleka, także z dodatkiem 
płatków zbożowych, muesli, kawy, owoców, czekolady, ka-
kao, napoje i desery jogurtowe, także z dodatkiem płatków 
zbożowych, muesli, kawy, owoców, czekolady, kakao, napo-
je i desery mleczno-owocowe, także z dodatkiem płatków 
zbożowych, muesli, kawy, owoców, czekolady, kakao, jogur-
ty, kefiry, produkt) serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, 
desery mrożone na bazie mleka i produktów mlecznych, 
30 budynie, puddingi: kleiki na bazie mleka, mrożone kre-
my i desery o różnych smakach na bazie mleka i produktów 
mlecznych z dodatkiem zbóż, muesli, owoców, kawy, kakao, 
czekolady, mrożone jogurty, produkty zbożowe, preparaty 
zbożowe, mąka, kasze spożywcze, kasza manna, ryż, otręby, 
płatki zbożowe, chipsy zbożowe, muesli, makarony, pieczy-
wo, pieczywo chrupkie, maca, pieczywo cukiernicze, bułka 
tarta, grzanki, tortille, pizze, wafle zbożowe, batony zbożo-
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we, mieszanki do wypieku pieczywa, ciast, przekąski zbożo-
we, kiełki roślinne do celów spożywczych dla ludzi, gotowe 
dania w opakowaniu do gotowania lub odgrzania w domu 
na bazie mąki i/lub produktów zbożowych, wyroby cukierni-
cze, ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wafle i rurki 
waflowe, desery z muesli.

(210) 484733 (220) 2018 04 12
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LAS POLSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, bran-
dy, wina.

(210) 484757 (220) 2018 04 12
(731) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Calm Control
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy die-
ty, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne 
dla celów medycznych i leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności dla celów medycznych lub leczniczych, pro-
biotyki, prebiotyki, synbiotyki, preparaty wspomagające 
leczenie lub podnoszenie odporności organizmu, pre-
paraty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, preparaty witaminowe, mineralne pre-
paraty spożywcze do celów medycznych i leczniczych, 
mineralne suplementy diety, mineralne wody do celów 
leczniczych lub medycznych, preparaty ziołowe do celów 
medycznych i leczniczych, zioła lecznicze lub medyczne, 
napoje lecznicze lub medyczne, napary lecznicze lub me-
dyczne, herbaty lecznicze lub medyczne, preparaty bio-
technologiczne dla celów leczniczych lub medycznych, 
preparaty biologiczne dla celów leczniczych lub medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, plastry, 
kremy do celów medycznych lub leczniczych, balsamy 
do celów medycznych lub leczniczych, maści do celów 
medycznych lub leczniczych, środki sanitarne do celów 
leczniczych lub medycznych, środki odkażające, leki dla 
ludzi, preparaty wspomagające leczenie, preparaty wete-
rynaryjne, leki weterynaryjne.

(210) 484776 (220) 2018 04 13
(731) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola
(540) VESTONE
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kształt-
ki betonowe, rury betonowe, rurowe kształtki betonowe, 
silosy betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki 
na szambo, betonowe pokrywy do włazów, beton, beton 
towarowy, beton uszlachetniony, szlichty, zaprawy murar-
skie, piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane, gotowe 
elementy betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi beto-
nowe, przepusty betonowe, elementy stropowe betonowe, 
płyty konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, elementy 
ogrodzeniowe betonowe, drogowe bariery betonowe, słu-
py betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, kostka bru-
kowa, krawężniki, obrzeża betonowe, betonowa galanteria 
ogrodowa: figurki z kamienia i betonu, konstrukcje altan 
betonowe, ławki betonowe, pojemniki betonowe, zbiorniki 
betonowe.

(210) 484800 (220) 2018 04 13
(731) ROCKET EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) ROCKET EUROPE
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, zasila-
cze sieciowe, baterie litowo - jonowe, baterie do oświetla-
nia, ogniwa i baterie suche, akumulatory alkaliczne, zestawy 
baterii, adaptery baterii, separatory baterii, siatki do baterii, 
ładowarki do baterii, kable do baterii, akumulatory samo-
chodowe, skrzynki akumulatorowe, urządzenia doładowa-
nia akumulatorów, akumulatorki do ponownego ładowania, 
akumulatory typu push-on, 11 latarki, latarki elektryczne, 
latarki kieszonkowe, latarki akumulatorowe, wskaźniki lasero-
we, latarki na energię słoneczną, latarki wykorzystujące doła-
dowywanie urządzenia elektryczne.

(210) 484804 (220) 2018 04 13
(731) DIPANI AMIT PRAKASH, Janki
(540) Brunbeste

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszynki do robienia makaronu do użytku do-
mowego, młynki domowe elektryczne, elektryczne otwiera-
cze do konserw, sokowirówki elektryczne, elektryczne spie-
niacze do mleka, tarki elektryczne, elektryczne trzepaczki 
do żywności, 8 krajalnice do frytek, noże, widelce, łyżki, 
ręczne otwieracze do konserw, rozdrabniacze do warzyw, 
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne 
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, stojaki na noże, 
9 minutniki kuchenne, wagi kuchenne, radia wyposażone 
w zegar, zegarki inteligentne, wyłączniki zegarowe, przyrzą-
dy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), 
mierniki zegarowe, 11 urządzenia z pokrywką do opiekania, 
czajniki, palniki, bojlery i podgrzewacze, elektryczne zaparza-
cze do kawy, elektryczne zaparzacze do herbaty, 21 cukierni-
ce, dziadki do orzechów, formy do pieczenia, garnki, garnki 
kuchenne [komplety], korkociągi, termosy [butelki termicz-
ne], aluminiowe formy do wypieków, artykuły gospodarstwa 
domowego, brytfanny, termoizolowane pojemniki na napo-
je, łopatki do ciast, łyżki wazowe, maselniczki, nieelektrycz-
ne maszynki do robienia makaronu, do użytku domowego, 
miarki do kawy, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], młyn-
ki nieelektryczne, patelnie, patelnie do smażenia naleśników, 
podkładki pod garnki, patery, zamykane niemetalowe po-
jemniki na żywność, do gospodarstwa domowego, pojem-
niki do przechowywania żywności, cedzaki [sita] do celów 
domowych, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa 
domowego], rondle, podkładki indukcyjne, nieelektryczne 
rozdrabniacze do użytku domowego, sokowirówki nieelek-
tryczne, narzędzia do drylowania, blachy do pizzy, wkłady 
do szuflad, spieniacze do mleka nieelektryczne, suszarki-
-ociekacze do naczyń, suszarki do naczyń [stojaki], tace [go-
spodarstwo domowe], tarki kuchenne, tortownice do ciast, 
trzepaczki do żywności (nieelektryczne -), tygielki do topie-
nia masła, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, zastawa 
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, deski do krojenia, 
kosze na chleb, pojemniki na chleb, deski do krojenia chleba, 
kosze na chleb do użytku domowego, pojemniki na chleb 
[do użytku kuchennego].
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(210) 484810 (220) 2018 04 13
(731) PENA MICHAŁ CYFROWENIEBO.PL, Bytom
(540) Way of Speed
(510), (511) 9 programy komputerowe, w tym gry oraz apli-
kacje na urządzenia stacjonarne i mobilne.

(210) 484817 (220) 2018 04 13
(731) SZTENKIEL PAULINA KODAK EXPRESS, Warszawa
(540) ProfiLab EXPRESS

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej, 
internetowej oraz hurtowej w związku z artykułami foto-
graficznymi, drukarskimi, papierniczymi i artystycznymi, 
a także w związku ze sprzętem fotograficznym i drukarskim, 
40 usługi drukowania, drukowanie fotograficzne, usługi wy-
kańczania druków (cięcie oraz składanie), drukowanie obra-
zów na przedmiotach, wywoływanie zdjęć i filmów, dru-
kowanie dokumentów i fotografii z nośników cyfrowych, 
usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, 
utrwalanie, reprodukcja i odnawianie fotografii, wywoływa-
nie fotograficzne, obróbka filmów i obróbka fotograficzna, 
fotograficzne wytrawianie papieru, reprodukcja przezroczy 
i odbitek fotograficznych, powiększanie odbitek fotogra-
ficznych, usługi laboratorium fotograficznego, 41 produk-
cja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna oraz 
usługi fotograficzne.

(210) 484834 (220) 2018 04 13
(731) ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY 

WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna
(540) STOPFIELD
(510), (511) 7 urządzenia filtrujące, filtry powietrza do ce-
lów mechanicznych, filtry do gazów (maszyny), 11 instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, urządzenia do sterylizacji, uzdatniania 
i odświeżania powietrza, urządzenia do jonizacji powietrza, 
filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania 
powietrza, urządzenia do filtrowania pyłków.

(210) 484845 (220) 2018 04 14
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) WSBO
(510), (511) 9 kontrolery stanu wkładek bezpiecznikowych 
niskiego napięcia, detektory stanu wkładki bezpiecznikowej 
niskiego napięcia, kontrolery stanu bezpiecznika niskiego 
napięcia, wskaźnik stanu bezpiecznika niskiego napięcia.

(210) 484846 (220) 2018 04 14
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) WSB0
(510), (511) 9 kontrolery stanu wkładek bezpiecznikowych 
niskiego napięcia, detektory stanu wkładki bezpiecznikowej 
niskiego napięcia, kontrolery stanu bezpiecznika niskiego 
napięcia, wskaźniki stanu bezpiecznika niskiego napięcia.

(210) 484850 (220) 2018 04 16
(731) WK DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) WK DESIGN ART FURNITURE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 42 usługi projektowania, wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 484881 (220) 2018 04 16
(731) IR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) IR DEVELOPMENT

(531) 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie przekształceń 
własnościowych, opracowywanie planów przedsięwzięć 
inwestycyjnych, zastępstwo inwestorskie, usługi w zakresie 
organizowania przetargów, organizacja i realizacja dostaw 
inwestorskich urządzeń i materiałów, usługi organizowania 
przetargów związanych z przygotowaniem i realizacją inwe-
stycji, 36 usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
wyszukiwanie i pozyskiwane gruntów i działek budowlanych 
na zlecenie osób trzecich, wycena nieruchomości, zarządza-
nie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi 
budowlano-montażowe w zakresie budynków i budowli, 
montaż i remont wewnętrznych instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania, izola-
cji termicznych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
montaż i remont zewnętrznych sieci wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, cieplnych i gazowych, wykonywanie robót 
odwodnieniowych i budowa studni głębinowych, wyko-
nywanie rozruchu inwestycji, przygotowywanie terenów 
budowlanych - wykonywanie uzbrojenia terenu, nadzór bu-
dowlany, rozbiórka budynków, usługi związane z utrzyma-
niem obiektów w ciągłej używalności, budowa i konserwa-
cja rurociągów, murarstwo, dekarstwo, tapetowanie, usługi 
uszczelniania budynków, 39 usługi transportowe, spedycyj-
ne i składowanie materiałów, magazynowanie, 42 projekto-
wanie budowlane i urbanistyczne, projektowanie instalacji 
grzewczych, chłodniczych, suszarniczych, klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych, obsługa geodezyjna inwestycji, usługi 
geodezyjne, wykonywanie badań geologicznych i geotech-
nicznych podłoża gruntowego.

(210) 484884 (220) 2018 04 16
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Sinutan
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(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetycz-
ne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, ko-
smetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn 
do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku oso-
bistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła 
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjo-
nalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, 
heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfume-
ryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych 
celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych 
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wa-
zelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia wło-
sów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfu-
meryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek 
lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, 
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryj-
nych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło 
migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów 
weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki 
lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty 
do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspo-
kajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty 
farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecz-
nicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw 
migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, 
środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczni-
czych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbó-
lowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywno-
ści, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność die-
tetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku 
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witami-
nowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów 
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herba-
ta odchudzająca do celów leczniczych, środki antykon-
cepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka 
hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu-
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty 
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do ce-
lów farmaceutycznych środki uśmierzające.

(210) 484886 (220) 2018 04 16
(731) ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 484901 (220) 2018 04 16
(731) CZEKAŃSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE ROJAX, Rzeszów

(540) VIVO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 9 kaski dla rowerzystów, okulary dla rowerzy-
stów, zamki rowerowe (elektryczne), okulary pływackie, 
okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, 11 światła rowerowe, rowerowe światełka odbla-
skowe, lampy kierunkowe do rowerów, lampki rowerowe 
na dynamo, 12 rowery, rowery dziecięce, rowery elektryczne, 
siodełka rowerowe, bagażniki rowerowe, opony rowerowe, 
klaksony rowerowe, koła rowerowe, podpórki rowerowe, 
przyczepki rowerowe, torby rowerowe, riksze rowerowe, ba-
gażniki na rowery, błotniki do rowerów, piasty do rowerów, 
pedały do rowerów, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, 
łańcuchy do rowerów, kierownice do rowerów, amortyzatory 
do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, nóżki 
do rowerów, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, 
obręcze kół rowerów, pokrycia siodełek rowerów, kierun-
kowskazy do rowerów, szprychy do rowerów, widelce [czę-
ści rowerowe], chlapacze [błotniki] do rowerów, koła zębate 
do rowerów, osłony łańcucha do rowerów, trzpienie obro-
towe do rowerów, linki hamulcowe do rowerów, przyczepy 
do przewożenia rowerów, układy napędowe do rowerów, 
uchwyty kierownicy do rowerów, oparcia pasażerów do ro-
werów, koła zębate [części rowerowe], uchwyty do bidonów 
rowerowych, szprychy do kół rowerowych, zębatki do prze-
rzutek [części rowerów], hydrauliczne hamulce obręczowe 
do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon rowero-
wych, silniki do rowerów, lusterka do pojazdów, hulajnogi 
(pojazdy), 25 odzież dla rowerzystów, spodenki dla rowerzy-
stów, rękawiczki dla rowerzystów, buty do jazdy na rowerze, 
odzież sportowa, czapki sportowe, obuwie sportowe, 28 sta-
cjonarne rowery treningowe, rolki do stacjonarnych rowerów 
treningowych, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, 
sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe ochra-
niacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do jazdy na rowerze, ochraniacze na łokcie 
używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], ar-
tykuły i sprzęt sportowy, deskorolki, łyżwy, narty.

(210) 484903 (220) 2018 04 16
(731) CZEKAŃSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE ROJAX, Rzeszów
(540) VIVO

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 kaski dla rowerzystów, okulary dla rowerzy-
stów, zamki rowerowe (elektryczne), okulary pływackie, 
okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, 11 światła rowerowe, rowerowe światełka odbla-
skowe, lampy kierunkowe do rowerów, lampki rowerowe 
na dynamo, 12 rowery, rowery dziecięce, rowery elektryczne, 
siodełka rowerowe, bagażniki rowerowe, opony rowerowe, 
klaksony rowerowe, koła rowerowe, podpórki rowerowe, 
przyczepki rowerowe, torby rowerowe, riksze rowerowe, ba-
gażniki na rowery, błotniki do rowerów, piasty do rowerów, 
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pedały do rowerów, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, 
łańcuchy do rowerów, kierownice do rowerów, amortyzatory 
do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, nóżki 
do rowerów, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, 
obręcze kół rowerów, pokrycia siodełek rowerów, kierun-
kowskazy do rowerów, szprychy do rowerów, widelce [czę-
ści rowerowe], chlapacze [błotniki] do rowerów, koła zębate 
do rowerów, osłony łańcucha do rowerów, trzpienie obro-
towe do rowerów, linki hamulcowe do rowerów, przyczepy 
do przewożenia rowerów, układy napędowe do rowerów, 
uchwyty kierownicy do rowerów, oparcia pasażerów do ro-
werów, koła zębate [części rowerowe], uchwyty do bidonów 
rowerowych, szprychy do kół rowerowych, zębatki do prze-
rzutek [części rowerów], hydrauliczne hamulce obręczowe 
do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon rowero-
wych, silniki do rowerów, lusterka do pojazdów, hulajnogi 
(pojazdy), 25 odzież dla rowerzystów, spodenki dla rowerzy-
stów, rękawiczki dla rowerzystów, buty do jazdy na rowerze, 
odzież sportowa, czapki sportowe, obuwie sportowe, 28 sta-
cjonarne rowery treningowe, rolki do stacjonarnych rowerów 
treningowych, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, 
sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe ochra-
niacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do jazdy na rowerze, ochraniacze na łokcie 
używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], ar-
tykuły i sprzęt sportowy, deskorolki, łyżwy, narty.

(210) 484905 (220) 2018 04 16
(731) CZEKAŃSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE ROJAX, Rzeszów
(540) ROJAX

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego 
i wysyłkowego oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line) towarów obejmujących: kaski dla rowerzystów, oku-
lary dla rowerzystów, zamki rowerowe (elektryczne), okula-
ry pływackie, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne 
do uprawiania sportu, światła rowerowe, rowerowe światełka 
odblaskowe, lampy kierunkowe do rowerów, lampki rowero-
we na dynamo, rowery, rowery dziecięce, rowery elektrycz-
ne, siodełka rowerowe, bagażniki rowerowe, opony rowero-
we, klaksony rowerowe, koła rowerowe, podpórki rowerowe, 
przyczepki rowerowe, torby rowerowe, riksze rowerowe, ba-
gażniki na rowery, błotniki do rowerów, piasty do rowerów, 
pedały do rowerów, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, 
łańcuchy do rowerów, kierownice do rowerów, amortyzatory 
do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, nóżki 
do rowerów, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, 
obręcze kół rowerów, pokrycia siodełek rowerów, kierun-
kowskazy do rowerów, szprychy do rowerów, widelce [czę-
ści rowerowe], chlapacze [błotniki] do rowerów, koła zębate 
do rowerów, osłony łańcucha do rowerów, trzpienie obro-
towe do rowerów, linki hamulcowe do rowerów, przyczepy 
do przewożenia rowerów, układy napędowe do rowerów, 
uchwyty kierownicy do rowerów, oparcia pasażerów do ro-
werów, koła zębate [części rowerowe], uchwyty do bidonów 
rowerowych, szprychy do kół rowerowych, zębatki do prze-
rzutek [części rowerów], hydrauliczne hamulce obręczowe 
do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon rowero-

wych, silniki do rowerów, lusterka do pojazdów, hulajnogi 
(pojazdy), odzież dla rowerzystów, spodenki dla rowerzy-
stów, rękawiczki dla rowerzystów, buty do jazdy na rowerze, 
odzież sportowa, czapki sportowe, obuwie sportowe, stacjo-
narne rowery treningowe, rolki do stacjonarnych rowerów 
treningowych, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, 
sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe ochra-
niacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do jazdy na rowerze, ochraniacze na łokcie 
używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], 
artykuły i sprzęt sportowy, deskorolki, łyżwy, narty, napoje 
dla sportowców, suplementy diety dla sportowców, orga-
nizowanie imprez dla celów marketingowych i promocyj-
nych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach 
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach w celu ich sprzedaży, reklama, 37 naprawa i kon-
serwacja rowerów, usługi w zakresie naprawy gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej pojazdów jednośladowych, udzielanie in-
formacji związanych z naprawą rowerów.

(210) 484912 (220) 2018 04 16
(731) PEPPERMINT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) peppermint

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, agencje reklamowe, rekla-
ma BTL, reklama ATL, usługi w zakresie tworzenia marki, rekla-
ma internetowa, tworzenie strategii reklamowych, tworzenie 
strategii promowania marek, reklama produktów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama poprzez media spo-
łecznościowe, usługi reklamowe w zakresie internetowych 
reklam kontekstowych, reklama w prasie, reklama w telewizji, 
usługi reklamowe przy udziale osób znanych (influencerów), 
usługi reklamowe poprzez e-mail, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamo-
wych, produkcja reklam, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja reklam radiowych, doradztwo i zarządzanie biz-
nesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na ry-
nek, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, 
tworzenie tekstów reklamowych, 42 tworzenie, projektowa-
nie i utrzymywanie stron internetowych.

(210) 484914 (220) 2018 04 16
(731) STOWARZYSZENIE POLSKIE FORUM ZARZĄDZANIA 

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ISO 45000, 
Częstochowa

(540) STOWARZYSZENIE POLSKIE FORUM ISO 45000
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(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe, szkolenia bizne-
sowe, szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia 
komputerowe, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia 
przemysłowe, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia per-
sonelu, szkolenia dla dorosłych, szkolenia dotyczące elek-
troniki, kursy samoświadomości [szkolenia], usługi szkolenia 
zawodowego, szkolenia związane z finansami, sympozja 
związane z edukacją, sympozja związane z rozrywką, orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi kon-
sultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, szkolenia 
pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektryczne-
go, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzę-
tu elektronicznego, usługi szkoleń pracowników związane 
z nowoczesną technologią biurową, usługi w zakresie firmo-
wych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP.

(210) 484917 (220) 2018 04 16
(731) SHOW WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SHOW WORLD
(510), (511) 41 występy na żywo, wystawianie spektakli 
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, organizowanie, produkcja 
i prezentacja widowisk [impresariat], pisanie piosenek, pi-
sanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja po-
kazów rozrywkowych, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych.

(210) 484933 (220) 2018 04 17
(731) RUGER EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ruger expo Professional industry services.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przeprowadzki.

(210) 484954 (220) 2018 04 17
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Gastramed
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w szczególności 
preparaty stosowane w dolegliwościach związanych z nad-
miernym wydzielaniem kwasu żołądkowego, leki do celów 
medycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, 
preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, 
napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze, 10 wyroby 
medyczne.

(210) 484956 (220) 2018 04 17
(731) FADBET SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) fadbet s.a.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
26.04.01

(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagra-
nicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub 
hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej 
towarów takich jak: materiały budowlane, materiały ścien-
ne, systemy ociepleń, izolacje budowlane, artykuły chemii 
budowlanej, mieszalniki farb i tynków, narzędzia, maszyny 
i urządzenia budowlane, elektronarzędzia, odzież i obuwie 
BHP, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi re-
klamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 36 usługi agencji nieru-
chomości: wycena nieruchomości, administrowanie i za-
rządzanie nieruchomościami, kupno, sprzedaż, dzierżawa 
i wynajem nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych i handlowo-usługowych, usługi w zakresie po-
średnictwa w obrocie nieruchomościami, mieszkaniami, 
działkami, lokalami użytkowymi, w tym w zakresie kupna-
-sprzedaży, zamiany, wynajmu nieruchomości, doradz-
two w zakresie nieruchomości, prowadzenie działalności 
inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie 
terenów pod inwestycje, 37 usługi budowlane, montażo-
we, modernizacyjne i remontowe w zakresie budownic-
twa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego, roboty 
ogólnobudowlane związane z montażem i wznoszeniem 
budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 
roboty inżynieryjne lądowe i wodne w zakresie budowy 
i remontów dróg, mostów, obiektów mieszkalnych, prze-
mysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności 
publicznej, montaż i naprawy instalacji budowlanych, 
wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów 
obiektów liniowych i rozdzielczych sieci wodociągowych, 
gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji, kanaliza-
cyjnych, sanitarnych i elektrycznych, budowlane roboty 
izolacyjne, izolowanie budynków, stawianie rusztowań, 
budowlane roboty wykończeniowe: murowanie, tyn-
kowanie, malowanie, układanie posadzek, tapetowanie, 
oblicowywanie ścian, rozbiórka i burzenie obiektów bu-
dowlanych, usługi w zakresie montażu, naprawy, kon-
serwacji i modernizacji budowlanych konstrukcji meta-
lowych i metalowych elementów stolarki budowlanej, 
nadzór budowlany, informacja budowlana, remonty, 
konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem 
i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

(210) 484966 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LACTOKIDS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 484967 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) VIVOKIDS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.



Nr  ZT24/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

(210) 484968 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PROSKIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 484970 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SOLAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 484979 (220) 2018 04 17
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Biotifem
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty die-
tetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe 
i lecznicze, w szczególności preparaty zawierające biotynę, 
poprawiające gęstość włosów, preparaty mineralne, napoje 
do celów leczniczych, zioła lecznicze.

(210) 484991 (220) 2018 04 17
(731) Starz Entertainment, LLC, Englewood, US
(540) STARZPLAY
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie do transmisji 
strumieniowe, nadawania, transmisji, dystrybucji pobierania, 
odtwarzania, organizowania i udostępniania muzyki, audio, 
wideo, gier, materiałów audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem globalnej sieci telekomunikacyjnej, kom-
puterowe oprogramowanie do odtwarzania (oglądania lub 
słuchania) audio, wideo, publikacji tekstowych i multimedial-
nych, komputerowe oprogramowanie do zakupu, autoryza-
cji dostępu i odtwarzania filmów programów telewizyjnych, 
wideo, muzyki i materiałów multimedialnych, muzyka, wi-
deo, programy telewizyjne i kinematograficzne filmy, wszyst-
kie wyżej wymienione do pobrania z Internetu lub sieci ko-
munikacji mobilnej, aplikacje do przenośnych urządzeń 
komunikacyjnych, kinematograficzne filmy, filmy, płyty DVD 
zawierające filmy i ścieżki dźwiękowe, dyski kompaktowe 
CD-ROM, elektroniczne nośniki nagrań, urządzenia z nagra-
nymi filmami, dźwiękiem i/lub wideo i/lub obrazami, nagra-
ne filmy, muzyka, dźwięki, obrazy, materiały fotograficzne 
ilustracje animacje cyfrowe, klipy wideo, materiały filmowe 
i przewodniki filmowe, udostępniane przez sieci telekomu-
nikacyjne, globalne sieci telekomunikacyjne, podcast-y 
i webcast-y elektroniczne, magnetyczne i optyczne karty 
kredytowe, identyfikacyjne i/lub członkowskie, sprzęt kom-
puterowy [hardware], sprzęt peryferyjny do komputerów 
odtwarzacze mediów cyfrowych, piloty zdalnego sterowa-
nia, cyfrowo zapisane fotografie sztuka, muzyka, dramat, lite-
ratura, dane, dźwięk i inne media lub multimedia, urządzenia 
pamięciowe i karty pamięci, instrukcje obsługi w formie elek-
tronicznej, aparaty fotograficzne cyfrowe, sprzęt telewizyjny 
i radiowy, nagrywarki i odtwarzacze dźwiękowe i wideo, wy-
gaszacze ekranu, napędy flash, nagrania audio i wideo z pro-
gramami rozrywkowymi, pliki wideo i audio do pobrania, 
pobieralne materiały audiowizualne i multimedialne z opo-
wiadaniami fabularnymi i niebeletrystycznymi na rożne te-
maty udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie, media cyfrowe, pliki do pobrania audio, pliki 

multimedialne, pliki tekstowe, dokumenty, materiały audio 
i wideo z treściami fabularnymi i niebeletrystycznymi na róż-
ne tematy, aplikacje mobilne do pobrania umożliwiające do-
stęp do muzyki, audio, wideo, gier, materiałów audiowizual-
nych i multimedialnych treści rozrywkowych i innych danych, 
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wy-
szukiwania informacji i danych w sieciach społecznościo-
wych typu peer-to-peer, oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania informacjami, oprogramowanie do synchro-
nizacji baz danych, programy komputerowe umożliwiające 
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line 
oprogramowanie do synchronizacji danych między zdalną 
stacją lub urządzeniem a stałą lub zdalną stacja lub urządze-
niem, oprogramowanie do telekomunikacji i komunikacji 
za pośrednictwem lokalnych lub globalnych sieci komunika-
cyjnych, oprogramowanie komputerowe do zapewniania 
dostępu do sieci komunikacyjnych w tym Internetu, 38 usłu-
gi nadawcze i telekomunikacyjne usługi nadawania audio 
i wideo za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych 
oparte na subskrypcji elektroniczna transmisja plików audio 
i wideo do pobrania, transmisja plików do pobrania i plików 
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez 
globalną sieć komputerową, transmisja wideo na żądanie, 
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji, 
transmisji strumieniowej, nadawania i dostarczanie treści au-
dio, wideo i multimedialnej rozrywki, w tym plików teksto-
wych, z danymi, obrazami, audio, wideo i audiowizualnych 
za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych trans-
misje telewizyjne IPTV, usługi transmisyjne w sieci WWW 
[webcasting], udostępnianie forów internetowych on-line 
i pokojów rozmów [chatroomów] do przesyłania wiadomo-
ści, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użyt-
kownikami za pośrednictwem Internetu i innych sieci ko-
munikacyjnych, transmisja mediów elektronicznych, treści 
multimedialnych, wideo, filmów, zdjęć, obrazów, tekstu, 
treści tworzonych przez użytkowników, treści audio i infor-
macji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, 
transmisja przewodników telewizyjnych i filmowych, zapew-
nianie komunikacji między komputerami, zapewnianie i wy-
najmowanie czasu dostępu do materiałów multimedialnych 
w sieciach komputerowych w tym internecie, udostępnianie 
połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, transmisja 
danych za pomocą urządzeń audiowizualnych sterowanych 
za pomocą urządzeń do przetwarzania danych lub kompu-
terów, usługi podkastu i webcastu, elektroniczna transmisja 
plików audio i wideo do pobrania, elektroniczne przesyłanie 
i pobieranie nagrań audio i wideo, usługi świadczone przez 
dostawców usług komunikacji multimedialnej, dostarczanie 
wiadomości i danych dotyczących lojalności, nagród, człon-
kostwa i motywacji za pośrednictwem transmisji elektro-
nicznej, świadczenie usług łączności i dostępu do elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, w celu transmisji lub 
odbioru treści dźwiękowych, wizualnych lub multimedial-
nych, usługi transmisji danych i mediów elektronicznych 
za pośrednictwem światowych i lokalnych sieci komputero-
wych, dostarczanie z sieci treści osób trzecich mianowicie 
źródeł HTML bogatych treści medialnych, mediów transmi-
towanych strumieniowo, aplikacji komputerowych i dyna-
micznych treści sieciowych, dostarczanie, odbieranie i prze-
kazywanie treści dynamicznych, mianowicie tekstów, 
obrazów i materiałów wideo na komputery, urządzenia prze-
nośne i podręczne, przekazywanie i dostarczanie danych 
on-line w celu kontrolowania, opracowywania i projektowa-
nia witryn internetowych, wysyłanie i odbieranie danych 
do i z repozytoriów w chmurze, udzielanie dostępu do stro-
ny internetowej w celu pobierania lub odtwarzania progra-
mów audio lub wideo, webcastów i podcastów, udostępnia-
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nie chatroomów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line 
do transmisji wiadomości pomiędzy użytkownikami, usługi 
w zakresie poczty elektronicznej i natychmiastowego prze-
kazywania wiadomości zapewnianie dostępu do witryn in-
ternetowych w celu pobierania oprogramowania kompute-
rowego, udzielanie informacji, porad i wsparcia w odniesieniu 
do wszystkich wyżej wymienionymi usług, 41 usługi rozryw-
kowe, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania on-line, nie do pobrania, do użytku w spersonalizowa-
nym, interaktywnym programie telewizyjnym i towarzyszących 
mu instrukcji, umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania on-line, nie do pobrania, do użytku w genero-
waniu, wyświetlaniu i manipulowaniu mediami wizualnymi, 
obrazami graficznymi, fotografiami, ilustracjami, animacjami 
cyfrowymi, klipami wideo, materiałami filmowymi i danymi 
audio umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania on-line, nie do pobrania, do użytku w uzyskiwaniu 
dostępu, przeglądaniu i sterowaniu przesyłanej strumienio-
wo i statycznej treści audiowizualnej za pośrednictwem 
urządzeń do strumieniowego przesyłania mediów cyfro-
wych, usługi w zakresie edukacji, usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, udzielanie informacji za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej w dziedzinie rozrywki 
i tematów związanych z rozrywką, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania on-line, nie do pobra-
nia, do użytku przy nagraniach audio, wideo, muzyki, tre-
ściach audiowizualnych w rodzaju filmów, programów 
telewizyjnych, dystrybucja i wypożyczanie treści rozrywko-
wych, mianowicie skomputeryzowana usługa wyszukiwania 
i zamawiania on-line, obejmująca filmy, filmy kinematogra-
ficzne filmy dokumentalne, nagrania wideo, programy tele-
wizyjne, grafikę, prezentacje animowane i multimedialne 
oraz inne utwory audiowizualne w formie plików do pobra-
nia i bezpośredniej cyfrowej transmisji odtwarzalnej w sie-
ciach komputerowych i globalnych sieciach komunikacyjnych, 
usługi wypożyczania filmów wideo, usługi wypożyczania 
utworów audiowizualnych i treści multimedialnych, tworzenie 
i rozwijanie koncepcji filmów i programów telewizyjnych, 
usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie 
udostępniania bazy danych z możliwością wyszukiwania tre-
ści audio, wideo i audiowizualnych za pośrednictwem glo-
balnych sieci komunikacyjnych w dziedzinie filmów, progra-
mów telewizyjnych, nagrań wideo i muzyki, usługi 
publikowania cyfrowych materiałów multimedialnych, wi-
deo i audio, usługi rozrywkowe mianowicie udostępnianie 
niepobieralnych nagranych programów muzycznych i audio 
z opowiadaniami fabularnymi i niebeletrystycznymi na róż-
ne tematy i informacji w dziedzinie muzyki oraz komentarzy 
i artykułów o muzyce, wszystko on-line za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, usługi rozrywkowe, mianowi-
cie przedstawienia wizualne i dźwiękowe na żywo, pokazy 
muzyczne, pokazy rewiowe, informacyjne, dramatyczne 
i komediowe, udostępnianie klasyfikacji i recenzji progra-
mów telewizyjnych, filmów, nagrań wideo, muzyki, scenariu-
szy, skryptów, książek i gier wideo, udostępnianie biuletynów 
on-line w dziedzinie telewizji, filmów, nagrań wideo, usługi 
pokazów filmowych, produkcja i dystrybucja filmów kino-
wych i nagrań, programów telewizyjnych i treści rozrywko-
wych on-line, produkcja i dystrybucja filmów i programów 
telewizyjnych, usługi szkoleniowe i rozrywkowe, usługi elek-
tronicznych publikacji, mianowicie publikowanie tekstów, 
grafik, fotografii, obrazów i prac audiowizualnych, udostęp-
nianie blogów w postaci dzienników on-line, udostępnianie 
strony internetowej zawierającej treści audiowizualne, 
w szczególności, filmy, programy telewizyjne, wideo, muzyka 
i gry, dystrybucja rozrywkowych i sportowych wideocastów, 
podcastów, filmów, programów telewizyjnych, teledysków 

muzycznych i filmów dokumentalnych, wybór i kompilacja 
nagranych plików audio i wideo do nadawania przez Inter-
net, udostępnianie informacji i baz danych on-line w dziedzi-
nie muzyki, radia, koncertów, wideo i rozrywki, udostępnia-
nie on-line biuletynów, magazynów i książek w dziedzinie 
muzyki, koncertów, wideo i rozrywki, udostępnianie treści 
wideo nie do pobrania w postaci cyfrowej, udostępnianie 
i publikowanie na żądanie, niepobieralnych webcastów, 
podcastów, filmów, programów telewizyjnych, treści roz-
rywkowych on-line, materiałów audio, publikacja materia-
łów drukowanych i niedrukowanych, udostępnianie muzyki 
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie strony interne-
towej obejmującej występy muzyczne, teledyski i zdjęcia, 
zapewnianie informacji wydarzeniach rozrywkowych, za-
pewnienie informacji, pomoc i doradztwo w zakresie wszyst-
kich wyżej wymienionych usług, 42 usługi wsparcia tech-
nicznego w zakresie wykrywania i usuwania usterek 
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, udostępnia-
nie witryn z technologią umożliwiającą użytkownikom zaan-
gażowanie społeczne poprzez przesyłanie zdjęć, publikowa-
nie komentarzy i tworzenie spersonalizowanych treści, 
z uwzględnieniem prawdziwych i fikcyjnych historii i pro-
duktów, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego opro-
gramowania komputerowego wykorzystywanego do zaan-
gażowania społecznego użytkowników poprzez przesyłanie 
zdjęć, publikowanie komentarzy i tworzenie spersonalizowa-
nych treści, z uwzględnieniem prawdziwych i fikcyjnych hi-
storii i produktów, oprogramowanie jako usługa [SaaS], plat-
forma jako usługa [PaaS], tymczasowe udostępnianie 
niepobieralnego oprogramowania komputerowego wyko-
rzystywanego do subskrypcji treści on-line, tymczasowe udo-
stępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowe-
go wykorzystywanego do tworzenia, pobierania, przesyłania, 
odbierania, edytowania, wydobywania, kodowania, dekodo-
wania, odtwarzania, przeglądania, przechowywania i organi-
zowania tekstu, danych, obrazów oraz plików audio i wideo, 
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramo-
wania komputerowego aby umożliwić użytkownikom prze-
glądanie lub odsłuchiwanie treści audio wideo, tekstowych 
i multimedialnych, tymczasowe udostępnianie niepobieral-
nego oprogramowania komputerowego do tworzenia i za-
pewniania użytkownikom dostępu do baz danych umożli-
wiających przeszukiwanie informacji i danych, tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompute-
rowego do bezprzewodowego dostarczania treści. tymczaso-
we udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kom-
puterowego do kupowania, uzyskiwania dostępu i oglądania 
filmów, programów telewizyjnych, nagrań wideo, muzyki 
i treści multimedialnych, udostępnianie strony internetowej 
zawierającej technologię, która tworzy spersonalizowane fil-
my, programy telewizyjne, kanały wideo i kanały muzyczne 
do słuchania, oglądania i udostępniania.

(210) 484997 (220) 2018 04 16
(731) PABEL MACIEJ, PROKOPIAK MARCIN AP 

AUTOMATYKA SPÓŁKA CYWILNA, Żelice
(540) ap automatyka

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna zaawanso-
wanych technologicznie urządzeń automatyki, czujników 
pozycjonujących, sprzętu do pomiaru aktywności wody, 
czujników koloru, laserowych czujników odległości, wskaź-
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ników do czujników przemysłowych, prowadzenie sklepu 
internetowego, 42 badania z zakresu skomputeryzowanej 
automatyzacji procesów technicznych, badania związane 
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemy-
słowych, badania związane ze skomputeryzowaną auto-
matyzacją procesów administracyjnych, tworzenie progra-
mów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, 
dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, badania tech-
niczne z zakresu automatycznych systemów identyfika-
cyjnych, badania techniczne z zakresu systemów automa-
tycznej numeracji, doradztwo technologiczne, badania 
technologiczne, badania dotyczące technologii, usługi na-
ukowo-technologiczne, usługi doradztwa technologiczne-
go, sporządzanie raportów technologicznych, ekspertyzy 
w zakresie technologii, projektowanie naukowe i technolo-
giczne, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, 
badania w dziedzinie technologii pomiarowych, doradz-
two w zakresie technologii filtracji, usługi technologiczne 
w zakresie produkcji, usługi technologiczne w zakresie 
komputerów, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, 
usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usłu-
gi w zakresie doradztwa technologicznego, zarządzanie 
projektami w zakresie technologii informacyjnych, usługi 
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, oceny 
w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, 
badania w dziedzinie technologii prowadzone przez in-
żynierów, usługi doradztwa technologicznego w zakresie 
programów komputerowych, projektowanie i opracowy-
wanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, usługi 
doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy 
maszyn, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych.

(210) 485010 (220) 2018 04 18
(731) IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IQ MONEY

(531) 27.05.01, 26.04.12, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i in-
westycyjne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, do-
konywanie transakcji finansowych.

(210) 485011 (220) 2018 04 18
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) SIELSKIE ZAMIESZANIE W SOPLICOWIE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 485035 (220) 2018 04 19
(731) ABC SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) C CELEBRO

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, banko-
wość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, naprawy, 
usługi instalacyjne.

(210) 485036 (220) 2018 04 19
(731) ABC SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) C CELEBRO

(531) 29.01.02, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, banko-
wość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, naprawy, 
usługi instalacyjne.

(210) 485044 (220) 2018 04 19
(731) GRUSZCZYŃSKI EDMUND FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA CHRONOS, Chorzów
(540) CHRONOS
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby z metali szlachetnych, 
ozdoby z kości słoniowej i korala, kamienie szlachetne i pół-
szlachetne, perły, zegary, zegarki, stopery, budziki, chrono-
metry o dużej dokładności, akcesoria do zegarmistrzostwa 
i do zegarków takie jak koperty, paski, bransolety, obudowy, 
szkiełka, sprężyny, mechanizmy, łańcuszki, etui stosowane 
w zegarmistrzostwie, 37 naprawa i serwis urządzeń chrono-
metrycznych, zegarków i biżuterii.

(210) 485047 (220) 2018 04 19
(731) FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEJ MŁODZIEŻY  

IM. LUDWIKA RAJCHMANA, Warszawa
(540) konferencja młodych liderów
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zare-
jestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elek-
troniczne do celów edukacyjnych, publikacje elektroniczne 
do celów szkoleniowych, 16 publikacje drukowane, publika-
cje edukacyjne, książki, periodyki, czasopisma, druki, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, 41 nauczanie, kształcenie, 
usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, 
forów edukacyjnych z udziałem osób, informacja o edukacji, 
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publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, publikacje multimedialne.

(210) 485079 (220) 2018 04 19
(731) GL OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Puszczykowo

(540) GL LUMIMETER

(531) 26.01.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 pakiety oprogramowania komputerowego, 
platformy oprogramowania komputerowego, sterowniki 
oprogramowania, nośniki magnetyczne do oprogramowa-
nia, mikroprocesory programowalne za pomocą oprogra-
mowania, narzędzia do opracowywania oprogramowania 
komputerowego, elektroniczne urządzenia do programo-
wania, elektroniczne urządzenia programujące.

(210) 485096 (220) 2018 04 20
(731) INNUBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) INNUBIO PROFESSIONAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.15, 24.13.24
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, szam-
pony, żel pod prysznic, żel oczyszczający, mleczko oczysz-
czające, peeling do ciała, olejki do celów kosmetycznych, 
olejek do ciała, maska do ciała, maska do twarzy, maska 
do włosów i skóry głowy, płyn do kąpieli, preparaty do ką-
pieli, sole do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji twarzy, preparaty o pielęgnacji jamy ustnej, 
preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do ma-
sażu, balsam pod oczy, preparaty do pielęgnacji włosów, 
odżywka do włosów, serum, toniki kosmetyczne, maseczki 
kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, krem, kremy kosme-
tyczne, krem do twarzy, krem do stóp, krem do rąk, olejki ete-
ryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencja ziołowa, esen-
cje eteryczne, kadzidełka, antyperspiranty, perfumy, woda 
zapachowa preparaty do makijażu, cienie do powiek, line-
ry, kredki do oczu, konturówki do oczu, podkład do twarzy, 
puder, błyszczyki, pomadka, lakiery do paznokci, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, pre-
paraty kosmetyczne do opalania, 5 probiotyki, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety do użytku dietetycznego, suple-
menty żywnościowe, mineralne suplementy diety, prepara-

ty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, suplementy diety zawierające wodoro-
sty, spirulina, mieszanki do picia w proszku będące suple-
mentami diety, tran, napoje z środkami dietetycznymi, die-
tetyczne napary do celów medycznych, herbata lecznicza, 
herbata z ziół do celów leczniczych, suplementy odżywcze 
składające się z ekstraktów z grzybów, herbata odchudzająca 
do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów lecz-
niczych, dietetyczne dodatki do żywności.

(210) 485097 (220) 2018 04 20
(731) INNUBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) INNUBIO
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, szam-
pony, żel pod prysznic, żel oczyszczający, mleczko oczysz-
czające, peeling do ciała, olejki do celów kosmetycznych, 
olejek do ciała, maska do ciała, maska do twarzy, maska 
do włosów i skóry głowy, płyn do kąpieli, preparaty do ką-
pieli, sole do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji twarzy, preparaty o pielęgnacji jamy ustnej, 
preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do ma-
sażu, balsam pod oczy, preparaty do pielęgnacji włosów, 
odżywka do włosów, serum, toniki kosmetyczne, maseczki 
kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, krem, kremy kosme-
tyczne, krem do twarzy, krem do stóp, krem do rąk, olejki ete-
ryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencja ziołowa, esen-
cje eteryczne, kadzidełka, antyperspiranty, perfumy, woda 
zapachowa preparaty do makijażu, cienie do powiek, line-
ry, kredki do oczu, konturówki do oczu, podkład do twarzy, 
puder, błyszczyki, pomadka, lakiery do paznokci, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, pre-
paraty kosmetyczne do opalania, 5 probiotyki, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety do użytku dietetycznego, suple-
menty żywnościowe, mineralne suplementy diety, prepara-
ty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, suplementy diety zawierające wodoro-
sty, spirulina, mieszanki do picia w proszku będące suple-
mentami diety, tran, napoje z środkami dietetycznymi, die-
tetyczne napary do celów medycznych, herbata lecznicza, 
herbata z ziół do celów leczniczych, suplementy odżywcze 
składające się z ekstraktów z grzybów, herbata odchudzająca 
do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów lecz-
niczych, dietetyczne dodatki do żywności.

(210) 485121 (220) 2018 04 20
(731) NORD POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) NO NOWE ODOLANY
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowa-
nia obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania przedsię-
wzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, marketingu 
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nierucho-
mości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, 
najmu, użyczenia, organizowania targów, wystaw i promocji 
obrotu nieruchomościami, organizowania przetargów na ryn-
ku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami 
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, prowadzenia agencji im-
portowo-eksportowych na rzecz osób trzecich, pośrednictwa 
eksportowo-importowego w obrocie produktami, artykułami 
i technologiami, doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, 
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie  
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, za-
rządzania nieruchomościami pośrednictwa w sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieru-
chomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, admini-
strowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, 
doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 37 usługi w zakresie: 
budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usłu-
gi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, kon-
serwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lo-
kali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
informacji budowlanej.

(210) 485135 (220) 2018 04 20
(731) WYTWÓRNIA WÓD GAZOWANYCH DAN SPÓŁKA 

JAWNA ANDRZEJ KWIATKOWSKI & DARIUSZ SKÓRA, 
Szydłowiec

(540) SYMFONIA
(510), (511) 32 woda napoje.

(210) 485137 (220) 2018 04 20
(731) INR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) ILIVE COFFEE
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra-
wy), przyprawy, lód, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
prace biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 485141 (220) 2018 04 20
(731) INWESTYCYJNA GRUPA BUDOWLANO-SUROWCOWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Trzebinia
(540) IGBS

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji, kierowa-
nia, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz zarządzania kadrowego, usługi doradztwa bizneso-
wego, pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
36 działalność finansowa, analizy finansowe, doradztwo fi-
nansowe, zarządzanie finansami, informacja finansowa, usłu-
gi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, inwestycje 
kapitałowe, organizowanie transakcji finansowych, usługi 
w zakresie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 
wynajem, dzierżawa i zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 485153 (220) 2018 04 23
(731) PIOTROWSKI MARCIN FIRMA PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWA CROLL, Słomniki
(540) CROLL

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, spodnie, bluzy, bluzki z krótkim ręka-
wem (T-shirt), bluzki z długim rękawem, odzież męska, odzież 
dżinsowa, podkoszulki, odzież codzienna, okrycia wierzch-
nie, spodnie wierzchnie, krótkie spodnie, męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie ogrodniczki, chinolsy, dżinsy, bezrę-
kawniki, serdaki, swetry, koszule z krótkim i długim rękawem, 
kurtki, paski, paski do spodni, skarpety, buty, czapki, szaliki, 
rękawiczki.

(210) 485154 (220) 2018 04 23
(731) BYJOS PAWEŁ, Grodków
(540) OŚRODEK SZKOLENIA KOMANDOS 1992

(531) 18.05.08, 26.01.02, 26.11.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia z samoobrony, technik interwen-
cyjnych, strzelectwa, kursy kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej, imprezy integracyjne, detektywistyczne 
kursy.

(210) 485165 (220) 2018 04 23
(731) BYJOS PAWEŁ, Grodków
(540) PROJECT: CAR
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(531) 18.01.09, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie doradztwa, pomocy i logistyki w usługach transpor-
towych, prowadzenie agencji importowo - eksportowych, 
pośrednictwo kupna sprzedaży, doradztwo (fachowe) han-
dlowe, zarządzanie flotami samochodowymi, reklama wyżej 
wspomnianych usług.

(210) 485168 (220) 2018 04 23
(731) ELLEENA M. APRYJAS, M. RACZYŃSKA  

SPÓŁKA JAWNA, Łapczyca
(540) ELLEENA Delicate

(531) 01.05.01, 03.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makija-
żu, kosmetyki, waciki do celów kosmetycznych, 5 patyczki 
do czyszczenia uszu do celów medycznych, waciki do celów 
medycznych, 16 chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki 
papierowe do usuwania makijażu, papier higieniczny, papier, 
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe.

(210) 485169 (220) 2018 04 23
(731) BYJOS PAWEŁ, Grodków
(540) KOMANDOS OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM 

RATOWNICTWA 1992

(531) 02.09.01, 26.11.13, 18.05.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi 
nauki ratownictwa medycznego oraz ratownictwa na polu 
walki, usługi organizowania i prowadzenia konferencji, zjaz-
dów, szkoleń, kursów, wykładów, warsztatów, seminariów 
i webinariów w nauki ratownictwa medycznego oraz ratow-
nictwa na polu walki.

(210) 485170 (220) 2018 04 23
(731) Sales & Product Solutions, Inc., Northbrook, US
(540) MISS SPA
(510), (511) 3 lakier do paznokci, lakier bazowy do paznok-
ci, lakier wykończeniowy do paznokci, produkty i akcesoria 
do kąpieli i pielęgnacji ciała, w szczególności ciepłe i zimne 
kompresy wielokrotnego użytku do oczu do celów kosme-
tycznych i pielęgnacji, kosmetyki, płatki kosmetyczne, płyny 
kąpielowe, perełki kąpielowe, żele kąpielowe, balsamy ką-
pielowe, nielecznicze sole kąpielowe, mydła do rąk,  balsa-
my do ciała, kremy do pielęgnacji skóry, kryształy kąpielowe 
[sole do kąpieli], płyny do mycia ciała, spraye do ciała, krem 
kąpielowy, zasypka do kąpieli, pianka pod prysznic i do ką-
pieli, żel pod prysznic, nielecznicze preparaty kąpielowe, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, w szczególno-
ści mgiełka do ciała, mydła do rąk, balsam do rąk, peeling 
do stóp, nieleczniczy balsam do stóp, nielecznicze prepa-
raty do moczenia stóp. masło do ciała, masło shea, kamie-
nie pumeksowe do użytku osobistego, peelingi do ciała, 
8  przybory do manicure, w szczególności patyczki do ma-
nicure z drzewa pomarańczowego, przybory do manicure, 
w szczególności pilniki do paznokci, obcinacze do paznok-
ci, popychacze do skórek, przycinarki do skórek, polerki 
do paznokci, pęsety, nożyczki do paznokci i skórek, zestawy 
do manicure, przybory do pedicure, w szczególności pilniki 
do paznokci, obcinacze do paznokci, popychacze do skórek, 
przycinarki do skórek, pęsety, nożyczki do paznokci i skórek, 
zestawy do pedicure, 18 kosmetyczki sprzedawane bez za-
wartości, 20 separatory piankowe do pedicure, 21 osobiste 
dozowniki na tabletki lub kapsułki do użytku domowego, 
szczotki do włosów, nieelektryczne szczoteczki do zębów, 
szczotki kosmetyczne, puszki do pudru, gąbki do twarzy 
do nakładania makijażu, uniwersalne pojemniki na szczotki 
sprzedawane bez zawartości, podstawki pod lusterka toale-
towe, szczotki i gąbki do kąpieli, szczotki do paznokci, myjki 
złuszczające do stóp i myjki do peelingu ciała, ręczne środ-
ki do czyszczenia kosmetyków, w szczególności chusteczki 
i gąbki z włókniny, akcesoria podróżne, u szczególności my-
delniczki, słoiczki do kremów, butelki do dozowania mydła 
i uchwyty na szczoteczki do zębów, 24 ściereczki kąpielowe, 
rękawice kąpielowe i pasy kąpielowe, 25 bawełniane ręka-
wiczki do użytku po zastosowaniu balsamów nawilżających, 
bawełniane skarpetki do użytku po zastosowaniu balsamów 
nawilżających, maski do spania, odzież, w szczególności 
płaszcze kąpielowe, narzutki.

(210) 485171 (220) 2018 04 23
(731) Nobel Quest International Pte Ltd,  

Town Road Brytyjskie Wyspy Dziewicze
(540) XISHANGXI
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, 
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papie-
rosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaret-
ki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.

(210) 485361 (220) 2018 04 25
(731) FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH RAWA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Żory

(540) RAWA
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(531) 27.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 ciężarówki, ciągniki drogowe do ciągnięcia 
naczep, ciągniki.

(210) 485362 (220) 2018 04 25
(731) BAYADERA MANAGEMENT LIMITED, Nicosia, CY
(540) RADA

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napo-
je alkoholowe zawierające owoce, anyżówka [likier], aperitify, 
arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, 
wino, whisky, wódka, kirsz [alkohol na bazie wiśni], gruszecz-
nik [wino], dżin, alkohole i likiery wspomagające trawienie, 
koktajle, curaçao [likier], likiery, miód pitny, likier miętowy, 
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gorzkie 
nalewki, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], 
destylowane napoje, piquette [wino z wytłoczyn winogro-
nowych], alkohol ryżowy, rum, sake, cydr, alkohole wysoko-
procentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoho-
lowe, alkoholowe ekstrakty owocowe.

(210) 485364 (220) 2018 04 25
(731) POROŻYŃSKI TOMASZ VOLTOM INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE, Świecie
(540) VOLTOM

(531) 26.02.07, 26.02.19, 29.01.01, 27.05.05
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usłu-
gi wykonawców instalacji elektrycznych, serwisowanie sieci 
elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja instalacji 
elektrycznej, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego 
i systemów elektroenergetycznych, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, instalowanie generatorów prądu, konserwacja i napra-
wa instalacji bezpieczeństwa, naprawa i konserwacja instalacji 
i urządzeń elektronicznych, naprawa sprzętu elektrycznego 
i instalacji elektrotechnicznych, instalacja odgromników, insta-
lacja systemów ochrony przed piorunami, instalacja uziemienia 
elektrycznego, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów 
uziemienia, konserwacja i naprawa piorunochronów, konser-
wacja i naprawa systemów ochrony przed piorunami, usługi 
ślusarskie [naprawa], instalacja, wymiana i naprawa zamków, 
instalacja osprzętu do zamków, instalacja, konserwacja i napra-
wa maszyn przemysłowych, instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn i urządzeń dla przemysłu papierowo-kartonowego, in-
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń do produkcji 
papieru, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń 

do obróbki papieru, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn 
i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, instalacja, konser-
wacja i naprawa maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, 
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn drukarskich, instalacja 
sprzętu do automatyki budynkowej, usługi doradcze związane 
z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycz-
nego, 42 usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, programo-
wanie sterowników elektrycznych, programowania napędów 
elektrycznych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, ka-
librowanie maszyn, testowanie maszyn, monitorowanie stanu 
maszyn, projektowanie systemów elektrycznych.

(210) 485367 (220) 2018 04 25
(731) PIOTROWSKI HIERONIM MIDI EGZOTIK, Warszawa
(540) ŚWIĘTOSZEK TARTUFFE restauracja bar

(531) 01.01.03, 02.01.05, 02.01.07, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.03, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.09

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia 
barów i restauracji.

(210) 485368 (220) 2018 04 25
(731) PIOTROWSKI HIERONIM MIDI EGZOTIK, Warszawa
(540) ŚWIĘTOSZEK  TARTUFFE restauracja bar

(531) 01.01.03, 02.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia 
barów i restauracji.

(210) 485369 (220) 2018 04 25
(731) PIOTROWSKI HIERONIM MIDI EGZOTIK, Warszawa
(540) ŚWIĘTOSZEK TARTUFFE restauracja bar
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(531) 01.01.03, 02.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia 
barów i restauracji.

(210) 485372 (220) 2018 04 25
(731) Aligato Group LTD, Londyn, GB
(540) aligato

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 16 czasopisma, dzienniki, książki, 35 aukcje 
publiczne, aukcje internetowe, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, w tym Internetu, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynaj-
mowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, 42 administrowanie 
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, analizy systemów kompu-
terowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, sor-
towanie danych w bazach komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych 
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, 
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta do-
stępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych w imieniu osób trzecich, administrowanie 
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, analizy systemów kompu-
terowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, sor-
towanie danych w bazach komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych 
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, 
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta do-
stępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych w imieniu osób trzecich.

(210) 485373 (220) 2018 04 25
(731) JUSTYNA MICHAŁ STUDIO RADOŚĆ, Łódź
(540) RADOŚĆ

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17
(510), (511) 35 agencje reklamowe.

(210) 485431 (220) 2018 04 27
(731) TAR-GROCH-FIL T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI,  

E. DROŻDŻ, J. DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA, Filipowice

(540) TARGROCH
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, suplementy diety, su-
plementy diety zawierające olej lniany, dietetyczna żyw-
ność i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, korzenie lecznicze, płyny do celów farmaceu-
tycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi I zwierząt, 
dodatki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty witami-
nowe, leki wzmacniające, zioła lecznicze, 29 konserwowane, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce konserwowa-
ne, chipsy owocowe, skórki owocowe, owoce lukrowane, 
soki roślinne do gotowania, przecier pomidorowy, migdały 
spreparowane, grzyby konserwowane, cebula konserwo-
wana, daktyle, warzywa suszone, rodzynki, olej kokosowy, 
tłuszcz kokosowy, przeciery warzywne, hummus, orzechy, 
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, 
pestki słonecznika, wiórki kokosowe, owoce kandyzowane, 
oleje spożywcze, pikle, grzyby suszone, suszone owoce, na-
siona przetworzone, 30 przekąski ze zbóż, mąka, mąka kuku-
rydziana, ryż, kukurydza prażona [popcorn], kasze spożyw-
cze, makarony, jęczmień łuskany, jęczmień gnieciony, kawa, 
kawa nie palona, herbata, kakao, przyprawy, imbir [przy-
prawa], cynamon [przyprawa], cukier, płatki owsiane, płatki 
kukurydziane, muesli, owies łuskany, wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, mąka 
sojowa, sól kuchenna, wanilia [aromat], przekąski z ryżu, płat-
ki kukurydziane, pesto, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane, 31 ziarna, 
nasiona, ziarno do żywienia zwierząt, mąka z ryżu [pasza], 
jagody [owoce], pszenica, orzechy, orzechy laskowe, świeże 
owoce i warzywa, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bez-
alkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje owocowe, esen-
cje do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów 
gazowanych, piwo, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, 35 usługi handlu hurtowego oraz detalicznego 
oraz za pomocą sieci Internet towarów jak suplementy diety, 
żywność dietetyczna, herbaty ziołowe, leki, owoce i warzy-
wa suszone, oleje spożywcze, przetwory warzywne, prze-
twory owocowe, nasiona, ziarna, mąki, makarony, zboża, zio-
ła, owoce, warzywa, wyroby cukiernicze, przyprawy, herbata, 
kawa, napoje bezalkoholowe, soki, piwo, syropy.

(210) 485432 (220) 2018 04 27
(731) TAR-GROCH-FIL T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI,  

E. DROŻDŻ, J. DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA, Filipowice
(540) TARGROCH 1993

(531) 03.07.21, 05.01.16, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, suplementy diety, su-
plementy diety zawierające olej lniany, dietetyczna żyw-
ność i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne 
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do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, korzenie lecznicze, płyny do celów farmaceu-
tycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, 
dodatki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty witami-
nowe, leki wzmacniające, zioła lecznicze, 29 konserwowane, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce konserwowa-
ne, chipsy owocowe, skórki owocowe, owoce lukrowane, 
soki roślinne do gotowania, przecier pomidorowy, migdały 
spreparowane, grzyby konserwowane, cebula konserwo-
wana, daktyle, warzywa suszone, rodzynki, olej kokosowy, 
tłuszcz kokosowy, przeciery warzywne, hummus, orzechy, 
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, 
pestki słonecznika, wiórki kokosowe, owoce kandyzowane, 
oleje spożywcze, pikle, grzyby suszone, suszone owoce, na-
siona przetworzone, 30 przekąski ze zbóż, mąka, mąka kuku-
rydziana, ryż, kukurydza prażona [popcorn], kasze spożyw-
cze, makarony, jęczmień łuskany, jęczmień gnieciony, kawa, 
kawa nie palona, herbata, kakao, przyprawy, imbir [przy-
prawa], cynamon [przyprawa], cukier, płatki owsiane, płatki 
kukurydziane, muesli, owies łuskany, wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, mąka 
sojowa, sól kuchenna, wanilia [aromat], przekąski z ryżu, płat-
ki kukurydziane, pesto, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane, 31 ziarna, 
nasiona, ziarno do żywienia zwierząt, mąka z ryżu [pasza], 
jagody [owoce], pszenica, orzechy, orzechy laskowe, świeże 
owoce i warzywa, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bez-
alkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje owocowe, esen-
cje do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów 
gazowanych, piwo, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, 35 usługi handlu hurtowego oraz detalicznego 
oraz za pomocą sieci Internet towarów jak suplementy diety, 
żywność dietetyczna, herbaty ziołowe, leki, owoce i warzy-
wa suszone, oleje spożywcze, przetwory warzywne, prze-
twory owocowe, nasiona, ziarna, mąki, makarony, zboża, zio-
ła, owoce, warzywa, wyroby cukiernicze, przyprawy, herbata, 
kawa, napoje bezalkoholowe, soki, piwo, syropy.

(210) 485936 (220) 2018 05 15
(731) WIŚNIOWSKI MACIEJ, Warszawa
(540) Strajk.eu

(531) 25.05.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem portali internetowych, zapewnienie dostę-
pu do treści, stron internetowych, portali, wynajmowanie, 
wypożyczanie, leasingowanie usług telekomunikacyjnych, 
41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, 
usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, edukacja, rozrywka 
i sport.

(210) 485956 (220) 2018 05 15
(731) KULECZKA WOJCIECH, Warszawa
(540) coolshop.pl CHRZEŚCIJAŃSKI SKLEP INTERNETOWY

(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.03.16, 02.03.23, 18.01.19, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie wydawnictw książkowych i muzycznych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, impresariat w działalności 
artystycznej, 41 publikowanie wydawnictw książkowych 
i muzycznych.
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WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 475391, 475396, 482912, 482914

2 482912, 482914

3 477872, 477875, 477876, 483407, 483408, 483410, 483411, 483422, 483482, 483483, 483485, 483487, 483489, 
483492, 484129, 484614, 484616, 484884, 485096, 485097, 485168, 485170

4 475391, 484481, 484483, 484606

5 477872, 477875, 477876, 480573, 483407, 483408, 483410, 483411, 483422, 483482, 483483, 483485, 483487, 
483488, 483490, 483492, 483582, 484093, 484129, 484571, 484614, 484616, 484757, 484884, 484954, 484966, 
484967, 484968, 484970, 484979, 485096, 485097, 485168, 485431, 485432

6 482463

7 482872, 484418, 484459, 484461, 484462, 484804, 484834

8 484418, 484804, 485170

9 481985, 481987, 481988, 481989, 481991, 482641, 482675, 483093, 483104, 483320, 483426, 483427, 483457, 
483458, 483461, 484418, 484459, 484461, 484462, 484492, 484535, 484611, 484615, 484800, 484804, 484810, 
484845, 484846, 484901, 484903, 484991, 485047, 485079

10 477872, 477875, 477876, 483582, 484418, 484611, 484615, 484954

11 484418, 484535, 484800, 484804, 484834, 484901, 484903

12 484459, 484461, 484462, 484901, 484903, 485361

14 485044

16 469376, 481985, 481987, 481988, 481989, 481991, 482481, 482487, 482962, 483104, 483158, 483458, 485047, 
485168, 485372

17 482912, 482914

18 485170

19 482912, 482914, 483524, 483732, 483886, 484551, 484776

20 482439, 483281, 483359, 483655, 484551, 484606, 485170

21 484418, 484804, 485170

24 483281, 483359, 483655, 485170

25 474241, 482439, 483158, 483281, 483359, 483582, 483726, 484477, 484507, 484901, 484903, 485153, 485170

28 482439, 482675, 483158, 483281, 483359, 483582, 484535, 484901, 484903

29 475391, 475396, 476715, 480573, 482962, 483640, 484417, 484419, 484426, 484430, 484434, 484435, 484468, 
484493, 484566, 484571, 484730, 485431, 485432

30 476715, 480573, 482962, 483465, 483477, 484114, 484435, 484493, 484606, 484730, 484886, 485137, 485431, 
485432

31 475391, 475396, 480983, 484493, 485431, 485432

32 483400, 484566, 485135, 485431, 485432

33 483400, 484568, 484606, 484733, 485011, 485362

34 485171

35 475398, 475400, 480983, 481985, 481987, 481988, 481989, 481991, 482463, 482481, 482487, 482641, 482675, 
483093, 483104, 483158, 483281, 483320, 483359, 483582, 483624, 483688, 483732, 483886, 484459, 484461, 
484462, 484468, 484507, 484574, 484817, 484881, 484905, 484912, 484956, 484997, 485035, 485036, 485121, 
485137, 485141, 485165, 485372, 485373, 485431, 485432, 485956

36 475398, 481985, 481987, 481988, 481989, 481991, 482165, 483104, 483363, 483365, 483374, 484010, 484492, 
484881, 484956, 485010, 485035, 485036, 485121, 485141
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37 482165, 482408, 482912, 482914, 483104, 484459, 484461, 484462, 484881, 484905, 484956, 485035, 485036, 
485044, 485121, 485364

38 469376, 481985, 481987, 481988, 481989, 481991, 483093, 483104, 483320, 484492, 484991, 485936

39 475391, 475396, 475398, 475400, 480983, 482481, 482487, 483104, 483624, 484468, 484881, 484933

40 480983, 482463, 484035, 484459, 484461, 484462, 484817

41 469376, 481985, 481987, 481988, 481989, 481991, 482641, 482675, 483104, 483320, 483412, 483457, 483458, 
483461, 483542, 483582, 483726, 484437, 484459, 484461, 484462, 484480, 484817, 484914, 484917, 484991, 
485047, 485154, 485169, 485936, 485956

42 469376, 475396, 475398, 481517, 481985, 481987, 481988, 481989, 481991, 482408, 482463, 482481, 482487, 
482641, 483093, 483104, 483281, 483320, 483359, 484459, 484461, 484462, 484850, 484881, 484912, 484991, 
484997, 485364, 485372

43 482655, 484114, 484435, 484493, 485137, 485367, 485368, 485369

44 482641, 483542, 483582, 484437, 484574

45 475398, 481985, 481987, 481988, 481989, 481991, 483104, 484574
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

A&S 483458

ACNEBARIN 483482

aligato 485372

ALMOSTIN 483488

ap automatyka 484997

Asia DELI delikatesy azjatyckie 483624

ATLANTIS DEWELOPER 482165

Bakoma PRAZIARNA 484730

Biotifem 484979

BIO-VEGE 480983

BOLDIFIN 484614

Brunbeste 484804

C CELEBRO 485035

C CELEBRO 485036

Calm Control 484757

Catipack Jakość, do której się wraca! 482487

Catipack 482481

CHRONOS 485044

CLINITY 483542

cocoshell 484551

coolshop.pl CHRZEŚCIJAŃSKI  
SKLEP INTERNETOWY 485956

CROLL 485153

CUD UBEZPIECZENIA  
Centrum Ubezpieczeń Dealerskich 484010

D DETAL r. zał 1982 482463

D Dieta Żółtkowa Pożywienie jest lekarstwem 484437

DIABIRET 483490

DOBRA FABRYKA 483158

Dr Kacuś 484566

DUALMIG 482872

Duda Spécialité smaczny START  
na dzień dobry! 484468

E&MC Comp 483461

eco DPF clean 484035

eldom 484418

ELLEENA Delicate 485168

Estabiom junior 477876

EUROSERVICE BIO SP. Z O.O. EUROSERVICE  
BIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 475396

EUROSERVICE GROUP SP. Z O.O. EUROSERVICE  
GROUP Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością 475398

EUROSERVICE OIL SP. Z O.O. EUROSERVICE OIL  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 475391

EUROSERVICE TRADE SP Z O.O. EUROSERVICE  
TRADE Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością 475400

fadbet s.a. 484956

FEMIL 484616

Foa-m my god! 483422

FOTO HAHA FOTOBUDKA NA ŻYWO 483412

Fundacja Dokładam Się.org 483374

G GANSER 483688

GAMESPARKS 483093

Gastramed 484954

GL LUMIMETER 485079

GLAURETIN 483492

GOSPODA ZŁOTY GARNIEC 484435

GRA W ZIELONE Kuchnia Roślinna 476715

GRADIVIOL 483487

Green FOX 482962

Gymshaker 483582

HMJ 481517

HORDELID 483485

Idea Getin Automotive 481987

Idea Getin Automotive 481988

Idea Getin Leasing 481985

Idea Getin Leasing 481989

Idea Getin Leasing 481991

IGBS 485141

IL Instytut Lotnictwa Warszawa 1926 484459

IL Instytut Lotnictwa Warszawa 1926 484461

IL Instytut Lotnictwa Warszawa 1926 484462

ILIVE COFFEE 485137

INNUBIO PROFESSIONAL 485096

INNUBIO 485097

IQ MONEY 485010

IR DEVELOPMENT 484881

IS INTEGRATED SOLUTIONS 483104

KAOLA KID 483359

KERAFINE 484129

KOMANDOS OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA 1992 485169

konferencja młodych liderów 485047

Królestwo ciepła 482914

Kryptonews 484480

LACTOKIDS 484966

LAKIERNICTWO SIERAKOWSKI CZESŁAW 482408

LAMINO-kostki zawsze jak nowe 483524
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LAS POLSKI 484733

LEEMON DEMON 483400

LoanMe 483365

LulabY 482439

MEDIKAR Home Care 484574

MISS SPA 485170

MIXOL 484483

MoonFood 484493

MURANO styl 484477

Nature’s DNA 483407

NECO 484535

NO NOWE ODOLANY 485121

Odra najlepiej razem 480573

OŚRODEK SZKOLENIA KOMANDOS 1992 485154

PASIEKA STAROPOLSKA 484606

PELENKA 484568

PELPESEPT 483483

peppermint 484912

PF POLAND FOOD 484571

POLSCY SZPIEDZY 469376

PRADO 483886

ProfiLab EXPRESS 484817

PROJECT: CAR 485165

PROSKIN 484968

Przystanek Pierogarnia 484114

PZU GO 484492

RADA 485362

RADOŚĆ 485373

RAVE 474241

RAWA 485361

RIJA 483320

ROCKET EUROPE 484800

ROJAX 484905

ruger expo Professional industry services. 484933

SAMBOR 483732

SANNIU 483465

SBCC SOLUTIONS 483457

SHOW WORLD 484917

SIELSKIE ZAMIESZANIE W SOPLICOWIE 485011

Sinutan 484884

Skin superfood 483408

SmartMama 483655

SMARTrials 483426

SMARTrials 483427

SOLAN 484970

speedlife 484507

STARZPLAY 484991

STOPFIELD 484834

STOWARZYSZENIE POLSKIE FORUM ISO 45000 484914

Strajk.eu 485936

SUPEROL 484481

SYMFONIA 485135

ŚWIĘTOSZEK  TARTUFFE restauracja bar 485368

ŚWIĘTOSZEK TARTUFFE restauracja bar 485367

ŚWIĘTOSZEK TARTUFFE restauracja bar 485369

TARGROCH 1993 485432

TARGROCH 485431

TechRay  X-RAY TECHNOLOGY PRODUCTS 484611

TechRay 484615

TITIOL 483489

Toruńska Manufaktura Piernika 483477

TRADYCYJNIE WĘDZONA KIEŁBASA  
do gotowania SOKOŁÓW PRZYGOTUJ  
W DOMU 1. Do wrzącej wody włóż kiełbasę  
zapakowaną w specjalną folię. 2. Kontynuuj  
gotowanie (1,5 h na 1 kg kiełbasy).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania.  
4. Kiełbasa gotowa do spożycia na ciepło  
lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU  
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
FOSFORANÓW 484430

TRADYCYJNIE WĘDZONA SZYNKA  
do gotowania SOKOŁÓW PRZYGOTUJ  
W DOMU 1. Do wrzącej wody włóż szynkę  
zapakowaną w specjalną folię. 2. Kontynuuj  
gotowanie (1,5 h na 1 kg szynki).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania.  
4. Szynka gotowa do spożycia na ciepło  
lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU  
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
FOSFORANÓW 484417

TRADYCYJNIE WĘDZONY BOCZEK  
do gotowania SOKOŁÓW PRZYGOTUJ 
W DOMU 1. Do wrzącej wody włóż boczek  
zapakowany w specjalną folię. 2. Kontynuuj  
gotowanie (1,5 h na 1 kg boczku).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania.  
4. Boczek gotowy do spożycia na ciepło  
lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU  
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
FOSFORANÓW 484419

TRADYCYJNIE WĘDZONY KARCZEK  
do gotowania SOKOŁÓW PRZYGOTUJ  
W DOMU 1. Do wrzącej wody włóż karczek  
zapakowany w specjalną folię. 2. Kontynuuj  
gotowanie (1,5 h na 1 kg karczku).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania.  
4. Karczek gotowy do spożycia na ciepło  
lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU  
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
FOSFORANÓW 484426

TRADYCYJNIE WĘDZONY SCHAB  
do gotowania SOKOŁÓW PRZYGOTUJ  
W DOMU 1.Do wrzącej wody włóż schab  
zapakowany w specjalną folię. 2. Kontynuuj  
gotowanie (1,5 h na 1 kg schabu).  
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania.  
4. Schab gotowy do spożycia na ciepło  
lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU  
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO  
FOSFORANÓW 484434
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UNIA LESZNO 483726

Verbascon 484093

VESTONE 484776

VISIT LUBLIN 482655

VIVO 484901

VIVO 484903

VIVOKIDS 484967

VOLTOM 485364

Wake-up shot 483410

Warsaw Education Center  
by Medtronic Poland 482641

WARZYWNIAK 484886

Way of Speed 484810

WK DESIGN ART FURNITURE 484850

WSB0 484846

WSBO 484845

XISHANGXI 485171

Youth on demand 483411

Z zaokrąglamy 483363

Zakłady Mięsne Henryk Kania 483640



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.

1276733 WIRECARD (2018 04 19) 9, 36, 42
1357140 NATURALIA (2018 05 04) 1, 5, 8, 21
1398980 EAR ID (2018 05 08, 2017 12 08) 9
1399656 IQbuds BOOST (2018 05 08, 2017 12 22) 9
1400521 Live IQ (2018 05 08, 2017 12 22) 9
1402678 HOTA (2018 01 25)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 12
1402685 FireKirin (2018 01 26) 8, 11, 26
1402687 e line (2017 12 22)

CFE: 05.03.14, 27.05.10, 29.01.12 9
1402711 ACTIVE FLORA (2018 01 12, 2017 12 14)

CFE: 01.15.21, 24.17.02, 26.04.05, 27.05.01 5
1402844 P ZERO (2018 03 12, 2018 03 05) 16, 18
1402868 LEARN TO DARE (2018 02 16, 

2017 11 08)
9, 16, 35, 41

1402903 TOMZN (2018 01 26)
CFE: 26.05.01, 27.05.01 9

1402927 SHUXINGLE (2018 02 13)
CFE: 26.11.12, 27.05.01 25

1402954 (2018 03 28)
CFE: 28.03.00 35

1402957 (2018 03 28)
CFE: 28.03.00 32

1402959 (2018 03 28)
CFE: 28.03.00 35

1402961 (2018 03 29)
CFE: 28.03.00 36

1402990 CONSORT NT (2017 08 03) 9, 35, 37, 38, 
41, 42

1403007 JKBOX (2017 12 14, 2017 10 06)
CFE: 19.03.03, 27.03.15, 
27.05.01

14, 16, 20, 35

1403011 (2017 12 14, 2017 07 12)
CFE: 26.04.16, 26.13.25 7

1403015 EASY WINE (2018 01 09)
CFE: 11.03.02, 19.07.17, 26.11.01, 27.05.01 35, 43

1403032 Bion (2017 10 13)
CFE: 01.01.01, 27.05.07, 29.01.12 11

1403034 (2018 01 25)
CFE: 26.01.03, 26.11.25 9

1403037 PGYTECH (2018 02 13) 9
1403091 Huxley (2018 02 27) 3
1403150 MOROZOFF (2017 11 30) 33
1403160 MARANI (2017 12 06)

CFE: 02.01.13, 19.09.01, 27.05.01 33
1403205 Physitop (2018 04 18, 2017 10 18) 3, 5

1403206 Physiotop (2018 04 18, 2017 10 18) 3, 5
1403207 Physicutan (2018 04 18, 2017 10 18) 3, 5
1403213 TAXITY (2017 09 19, 2017 07 07)

CFE: 07.11.10, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.13 39
1403237 HEHONG (2018 03 29)

CFE: 27.05.17, 28.03.00 35
1403238 HEHONG (2018 03 29)

CFE: 27.05.17, 28.03.00 1
1403239 HEHONG (2018 03 29)

CFE: 27.05.17, 28.03.00 1
1403281 Carroten (2017 10 23, 2017 09 13)

CFE: 01.03.13, 29.01.12 3
1403284 (2017 11 08)

CFE: 28.03.00 24
1403291 STAVIX (2017 11 08)

CFE: 27.05.01 9
1403301 BNI (2017 11 20)

CFE: 27.05.01 7, 12
1403303 (2017 11 22)

CFE: 28.03.00 29
1403337 GREE (2017 12 11)

CFE: 26.01.16, 27.05.01 9
1403343 JIN FA FANG ZHI (2017 12 14)

CFE: 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00 24
1403353 DES ARA (2018 01 03, 

2017 09 18)
16, 35, 36, 38

1403354 NO TABOO (2017 12 07) 35
1403374 SH-ABC (2017 11 14, 2017 07 13)

CFE: 27.05.01 6
1403389 (2018 01 12)

CFE: 26.03.23 12
1403422 1715 (2017 12 05)

CFE: 03.01.02, 11.03.03, 24.01.18, 
25.01.15, 28.05.00, 29.01.14

32

1403428 BURCU (2017 12 18)
CFE: 24.01.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12 29, 30

1403448 EQ (2018 01 25)
CFE: 27.05.22, 29.01.13 12

1403451 (2018 01 25)
CFE: 28.03.00 29

1403455 (2018 01 25)
CFE: 01.01.09, 26.01.01, 26.11.01, 26.13.25 6

1403466 (2018 01 26)
CFE: 28.03.00 39

1403473 SANFI CERAMICS (2018 01 26)
CFE: 24.13.04, 27.05.10, 28.03.00 19
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1403474 Garcia (2018 01 26)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 19

1403480 IRT (2018 02 01, 2017 08 02)
CFE: 01.13.01, 03.04.18, 27.05.08 5, 10, 42

1403523 SMOOTHEDGE (2018 02 12, 2017 09 01) 6
1403657 Gampi (2018 03 13) 16
1403671 ALMACERAMICA (2018 03 13, 

2018 02 08)
19

1403672 Veladis (2018 02 12) 29, 35

1403770 Auchan city (2017 08 11, 2017 02 21)
CFE: 03.07.13, 26.04.06, 
27.05.01, 29.01.13

3, 9, 11, 16, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 41

1403812 Gentacutan (2018 04 06, 2017 10 10) 5
1403848 MR (2018 02 26) 6, 11, 19
1403852 ZERNOGON (2018 03 30) 33
1403878 S.O S.OLIVER ACTIVE (2017 10 17, 2017 04 28)

CFE: 24.17.02, 27.05.09 3, 9, 14, 18, 21, 24, 
25, 27, 28, 35

1403905 INFINITYQS (2018 02 01) 9, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1357140, 1403238, 1403239 

3  1403091, 1403205, 1403206, 1403207, 1403281, 1403770, 1403878 

5  1357140, 1402711, 1403205, 1403206, 1403207, 1403480, 1403812 

6  1403374, 1403455, 1403523, 1403848 

7  1403011, 1403301 

8  1357140, 1402685 

9  1276733, 1398980, 1399656, 1400521, 1402687, 1402868, 1402903,
 1402990, 1403034, 1403037, 1403291, 1403337, 1403770, 1403878,
 1403905 

10  1403480 

11  1402685, 1403032, 1403770, 1403848 

12  1402678, 1403301, 1403389, 1403448 

14  1403007, 1403878 

16  1402844, 1402868, 1403007, 1403353, 1403657, 1403770 

18  1402844, 1403878 

19  1403473, 1403474, 1403671, 1403848 

20  1403007 

21  1357140, 1403878 

24  1403284, 1403343, 1403878 

25  1402927, 1403878 

26  1402685 

27  1403878 

28  1403878 

29  1403303, 1403428, 1403451, 1403672, 1403770 

30  1403428, 1403770 

31  1403770 

32  1402957, 1403422, 1403770 

33  1403150, 1403160, 1403770, 1403852 

35  1402868, 1402954, 1402959, 1402990, 1403007, 1403015, 1403237,
 1403353, 1403354, 1403672, 1403770, 1403878 

36  1276733, 1402961, 1403353 

37  1402990 

38  1402990, 1403353 

39  1403213, 1403466 

41  1402868, 1402990, 1403770 

42  1276733, 1402990, 1403480, 1403905 

43  1403015



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.

476817 PUMA SE
2018 03 05 14, 18, 25

479646 Apple Inc.
2018 05 21 41, 42

479823 Chr. Hansen A/S
2018 05 14 5

477371 BANK MILLENIUM SPÓŁKA AKCYJNA
2018 05 21 9, 36, 38, 42, 45

477148 WROCLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 05 16 6, 18, 20, 22, 25, 26, 

28, 30

479844 KESSEL MEDINTIM GMBH
2018 05 25 3, 5, 16

479845 KESSEL MEDINTIM GMBH
2018 05 25 3, 5, 16

480802 Joseph Limited
2018 05 25 25

479473 ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 05 25 38, 41, 42



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1387991 Emil Lux GmbH & Co. KG
2018 05 30 25
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

22/2018 73 484841
(731) WALKIEWICZ PIOTR, 

LUBOŃ
(731) WALKIEWICZ PIOTR, 

KRAKÓW


