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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 6 sierpnia 2018 r. Nr ZT32

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) 458218 (220) 2016 06 23
(731) STOWARZYSZENIE NIEPOKONANI-POLSKA, Sopot
(540) NIEPOKONANI POLSKA

(531) 01.17.16, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 41 wyższe uczelnie, usługi w zakresie oświa-
ty, usługi szkół, udostępnianie publikacji elektronicznych 
nie do pobrania, redagowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, informacja o edukacji, komputerowe przygotowy-
wanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne, 
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób trzecich, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów 
i szkoleń, publikowanie książek i czasopism, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, działalność informacyjna, 
szkoleniowa, wydawanie własnego pisma oraz publikacje 
książkowe i internetowe, 45 badania prawne, usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych - udział 
w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, są-
dowych, egzekucyjnych, wykonawczych i innych, w celu 
ochrony słusznego interesu po stronie obywateli - człon-
ków Stowarzyszenia, w celu ochrony ich praw i wolności 
zagwarantowanych w Konstytucji RP, współpraca z Sej-
mem i Senatem poprzez udział w posiedzeniach komisji 
sejmowych i senackich zajmujących się prawami oby-
watelskimi, występowanie do osób, instytucji i organów, 
którym służy inicjatywa ustawodawcza, z propozycjami 
zmiany złych przepisów prawnych lub występowanie 
o taką zmianę w ramach inicjatywy obywatelskiej, pro-
wadzenie doradztwa prawnego dla członków stowa-
rzyszenia, Monitorowanie praw własności Intelektualnej 
do celów doradztwa prawnego, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa.

(210) 458223 (220) 2016 06 23
(731) METE BOZKURT, Łódź
(540) Ottoman Simit

(531) 08.01.08, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, 35 sprze-
daż takich towarów jak: ciastka, ciasta, wyroby cukiernicze.

(210) 459101 (220) 2016 07 14
(731) PUSZCZYŃSKI PAWEŁ MODERN CLASSIC HOME, 

Warszawa
(540) MODERN CLASSIC HOME

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstyl-
nych, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego naste-
pujących towarów: meble, artykuły dekoracyjne, artykuły 
oświetleniowe, tekstylia, artykuły łazienkowe, artykuły ko-
smetyczne spa- świece zapachowe, zapachy do wnętrz, lu-
stra, szkło dekoracyjne i stołowe.

(210) 465333 (220) 2016 12 19
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) Setti

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.13.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 7 Urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do pra-
nia, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, elektryczne urzą-
dzenia czyszczące do użytku domowego, pralki, maszyny 
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i urządzenia do polerowania do użytku domowego, elek-
tryczne, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygoto-
wywania żywności i napojów, szatkownice do warzyw jako 
maszyny, maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, elektrycz-
ne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domo-
wego, suszarki, wirówki, suszarko-wirówki do celów domo-
wych, elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania 
żywności, elektryczne szatkownice do warzyw, elektryczne 
maszynki do siekania, kuchenne urządzenia elektryczne, na-
rzędzia ręczne elektryczne do użytku podczas przygotowy-
wania potraw nie ujęte w innych klasach, kuchenne urządze-
nia elektrotechniczne, odkurzacze, prasownice elektryczne, 
elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne maszynki 
do mięsa, miksery jako urządzenia kuchenne, elektryczne 
młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki 
elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chleba, ma-
laksery, maselnice, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia 
i przyrządy napędzane silnikiem elektrycznym, mianowicie: 
do obróbki i przetwórstwa, zamiatające, czyszczące, myjące, 
piorące, tnące, wiercące, ścierającej, ostrzące, do obróbki po-
wierzchni, do szycia, ogrodowe, nożyce ogrodnicze, opryski-
wacze ogrodnicze jako maszyny, elektryczne urządzenia 
i przyrządy ogrodnicze i do trawników, urządzenia i przyrzą-
dy ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki do użytku ogrodni-
czego, narzędzia ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły 
ogrodnicze, matryce drukarskie, automaty sprzedające, ma-
szyny i urządzenia ogrodnicze, zasadzarki (urządzenia do sa-
dzenia), opryskiwacze jako maszyny, szczotki elektryczne  
i/lub sterowane elektrycznie (części maszyn ogrodniczych, 
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych 
towarów, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże 
kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne 
szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze 
do puszek, nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny i pie-
lęgnacji urody, elektryczne maszynki do golenia i strzyżenia, 
narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, artykuły i akceso-
ria ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, mianowicie narzę-
dzia ogrodnicze tnące obsługiwane ręcznie, miedzy innymi 
noże, nożyce, sekatory, sprzęt ogrodowy, narzędzia do sa-
dzenia, pielęgnacji zieleni i kształtowania krajobrazu, zasa-
dzarki, ręczne urządzenia do sadzenia, ręcznie obsługiwane 
opryskiwacze, części, akcesoria i pojedyncze elementy 
do wymienionych towarów, 9 urządzenia i przyrządy: nauko-
we, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficz-
ne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kon-
trolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwa-
rzania dźwięku i/lub obrazów, aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Po-
wer banks (banki energii jako urządzenia, w tym przenośne 
baterie, akumulatory, przenośne ładowarki), magnetyczne 
nośniki danych, nagrane dyski, kasy rejestrujące, maszyny li-
czące, osprzęt do przetwarzania danych (pomocnicze ele-
menty maszyn i urządzeń do przetwarzania danych), kom-
putery, akcesoria komputerowe (elementy pomocnicze 
do komputerów), urządzenia do gaszenia ognia, telewizory, 
radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable elektryczne, 
kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, 
listwy zaciskowe elektryczne, złącza elektryczne, przewody 
audio-video, kable i/lub przewody do przesyłu/transmisji sy-
gnału i/lub połączeń audiovideo, uchwyty i listwy rtv, 
uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych po-
wierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające 
przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne dla urzą-
dzeń: audiowizualnych, fotograficznych, technologii infor-

macyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń informa-
tycznych, audio-video i telekomunikacji, do zastosowania 
w elektryce, komponenty elektryczne i elektroniczne, 
osprzęt elektryczny nie zawarty w innych klasach, tablety, 
gry wideo (software), urządzenia elektroniczne dostępu 
do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, pe-
ryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia peryferyjne 
do odtwarzania danych, klawiatury, joysticki, oprogramowa-
nie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania 
globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, opro-
gramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji da-
nych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie na-
rzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne 
do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ła-
dowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, 
telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprze-
wodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony 
satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty te-
lefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, te-
lefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem czę-
stotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, 
telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komu-
nikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła-
mi sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawi-
gacyjne GPS, błyskowe żarówki, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, części, akcesoria i pojedyncze 
elementy do wyżej wymienionych towarów, 10 inhalatory, 
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia do podgrzewa-
nia, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, ekspresy do kawy, 
elektryczne, filtry do kawy, elektryczne, czajniki elektryczne, 
podgrzewacze do potraw, elektryczne garnki do podawania 
potraw, frytkownice elektryczne, kuchenny sprzęt elektrycz-
ny, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, lodówki, 
instalacje do kąpieli, osprzęt do wyłapywania i usuwania od-
padków do umywalek i wanien, części i akcesoria do wymie-
nionych urządzeń, instalacje sanitarne, części i akcesoria 
do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki, 
elektryczne lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wypo-
sażenie kuchenne do obróbki, gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia żywności i napojów, elektryczne urządzenia 
do oczyszczania powietrza, systemy i maszyny do nawad-
niania ogrodniczego, formy do wypieku ciast elektryczne 
(urządzenia), części, akcesoria i pojedyncze elementy do wy-
mienionych towarów, 12 pojazdy i środki transportu pojazdy 
jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostaw-
cze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery 
składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki ro-
werowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajno-
gi jako pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne, pojazdy, 
skutery, śnieżne, skutery do transportu, skutery sterowane 
elektrycznie, skutery sterowane elektrycznie, skutery wypo-
sażone w silnik, skutery do transportu osobowego wyposa-
żone w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle 
do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, 
akcesoria do rowerów (części), akcesoria do skuterów (części), 
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych 
towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej kla-
sie, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton, ma-
teriały drukowane, wydawnictwa reklamowe, katalogi, perio-
dyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, 
druki, formularze, fotografie, kalendarze, książki, mapy, naklej-
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ki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, 
rysunki, koperty, kupony papierowe, kartki okolicznościowe, 
papierowe ozdoby, arkusze i materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, torby i worki 
do pakowania i zawijania papierowe i/lub z tworzyw sztucz-
nych, czcionki drukarskie, gazety czasopisma i wydawnictwa 
periodyczne, torebki i artykuły do pakowania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, jednorazowe produkty papie-
rowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze 
nieelektryczne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, artykuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne 
przybory gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne 
i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne 
lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne nie-
elektryczne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, miksery 
domowe, nieelektryczne, blendery nieelektryczne, skrobacz-
ki do użytku domowego, podstawki pod żelazka do praso-
wania, przenośne lodówki, nieelektryczne, elektryczne 
szczoteczki do zębów i grzebieni, naczynia i przybory do ser-
wowania potraw, tace do podawania potraw, naczynia 
do gotowania, szczotki i artykuły szczotkarskie (artykuły 
ogrodnicze), w tym: szczotki z możliwością podłączenia 
do węża dostarczającego wodę, szczotki do trawników, 
szczotki do użytku na korze drzew, szczotki z pojemnikiem 
na detergent, szczotki elektryczne do użytku ogrodniczego, 
sprzęt ogrodowy do sprzątania, czyszczenia, rękawice 
ogrodnicze, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wy-
żej wymienionych towarów, 28 urządzenia rozrywkowe 
i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, 
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, części, ak-
cesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 
urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym 
ekranem lub monitorem, gry i zabawki, artykuły sportowe 
i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy 
do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, sprzedaż w sieci han-
dlowej i za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym 
poprzez e-sklepy, usługi aukcyjne, sprzedaż za pomocą do-
mów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa następu-
jących towarów sprzęt RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, pi-
loty, zestawy kina domowego, zestawy kina domowego 
z DVD w formacie zapisu optycznego, kina domowe 
z DVD,odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia 
do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofo-
ny, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4,Video, radia, radio-
budziki, radioodtwarzacze, słuchawki bezprzewodowe, 
słuchawki tradycyjne, stacje dokujące / głośniki, sprzęt ste-
reofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, ka-
ble, kable AV i adaptery, urządzenia elektroniczne, w tym 
do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, systemy 
AV, tunery DVB-T, anteny, projektory, ekrany projekcyjne, pro-
jektory tradycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne 
nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, 
komputery, akcesoria komputerowe, urządzenia do gaszenia 
ognia, telewizory, radioodbiorniki, przewody komputerowe, 
kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elek-
tryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody au-
dio video, kable i przewody do przesyłu i transmisji sygnału  
i/lub połączeń audio video, uchwyty i listwy rtv, uchwyty 
montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, 
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem 
napięcia, akcesoria instalacyjne, tablety, gry wideo, urządze-
nia elektroniczne, dostępu do globalnych sieci komputero-
wych i komunikacyjnych, sprzęt komputerowy i urządzenia 

peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, oprogramo-
wanie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglą-
dania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji 
danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie na-
rzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne 
do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ła-
dowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, 
telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprze-
wodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony 
satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne, automaty te-
lefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, te-
lefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem czę-
stotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, 
telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komu-
nikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła-
mi sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawi-
gacyjne GPS, błyskowe żarówki, części, akcesoria i pojedyn-
cze elementy do wymienionych towarów, urządzenia 
do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, 
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki, 
zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, ku-
chenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne, 
indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek mikro-
falowych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze 
elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki paro-
we, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, oka-
py szafkowe i podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry 
do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspre-
sy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i parowary, 
krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stoją-
ce, młynki elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, ro-
boty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi ku-
chenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, 
drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urzą-
dzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akcesoria 
do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki 
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery do stóp, 
prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery suszarki 
do włosów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi ła-
zienkowe, akcesoria do domu dekoracyjne i użytkowe stano-
wiące wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnętrza, materia-
ły eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biurowych, środki 
do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji, 
urządzenia wielofunkcyjne, mianowicie będące najczęściej 
połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń, odnoszące 
się do różnych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV 
i AGD, urządzeń i sprzętu technologii informacyjnej i audio-
wizualnej, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje ko-
piarki, faksu i skanera z drukarką atramentową, urządzenia 
wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera 
z drukarką laserową, alkomaty, deski do prasowania, genera-
tory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektoro-
we, maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące, 
ręczne, stacje pogodowe i termometry, wentylatory, żelazka, 
klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgo-
ci, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych to-
warów, środki do prasowania, środki piorące, komputery, 
notebooki, ultrabooki, akcesoria komputerowe, torby 
do notebooków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebo-
oków, tunery TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, 
akcesoria do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki 
ebooków, etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory 
LCD, drukarki, drukarki i urządzenia biurowe, drukarki lasero-
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we, niszczarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory 
naukowe, oprogramowanie, programy komputerowe, urzą-
dzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku  
i/lub obrazu, nośniki, danych nagrane i czyste, tusze, tonery, 
papier i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, myszy jako ak-
cesoria komputerowe, podkładki pod mysz, głośniki, joypa-
dy, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde 
zewnętrzne, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem, 
mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sie-
ciowe, płyty CD, DVD, optyczne, przewody komputerowe 
i adaptery, części komputerowe, joysticki, karty dźwiękowe, 
karty graficzne, napędy, obudowy pamięci, płyty główne, 
procesory, zasilacze, routery, modemy, konsole, konsole 
przenośne, gry PC, akcesoria do konsol, aparaty fotograficz-
ne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompakto-
we, aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pamięci, 
obiektywy do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki 
do akumulatorów, pokrowce, statywy, kamery, kamery cyfro-
we, akcesoria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki 
cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt i urządzenia do nawi-
gacji, przenośne systemy nawigacyjne, części, akcesoria i po-
jedyncze elementy do wymienionych towarów, ładowarki, 
nawigacja treningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wi-
deorejestratory, smartfony, akcesoria do telefonów komórko-
wych, słuchawki bezprzewodowej komunikacji krótkiego 
zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodowe, ładowarki 
przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatche, zestawy gło-
śnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, 
faksy, telefony bezprzewodowe, telefony przewodowe, ra-
diotelefony, CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia 
do porozumiewania się na odległość, nawigacje samocho-
dowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefonicz-
ne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do te-
lefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, 
zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt 
do ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy i środki transportu, 
pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery 
dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, 
rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, ba-
gażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojaz-
dy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi wypo-
sażone w silnik lub bez, skutery do transportu, skutery 
sterowane elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, skutery 
wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wy-
posażone w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocy-
kle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, 
akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, sporto-
we akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, 
tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, 
narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły 
ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnie-
niowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogro-
dowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spa-
linowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, 
frezarki górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy po-
miarowe, świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, ta-
śmy, urządzenia i sprzęt 3D, programy i oprogramowania 3D, 
dyski optyczne, DVD, akcesoria, pojedyncze elementy i czę-
ści do wymienionych towarów, narzędzia i przyrządy ręczne, 
o napędzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia, ma-
szynki do strzyżenia, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglar-
skie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optycz-
ne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 

urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku i/lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagra-
ne dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cy-
frowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do gaszenia 
ognia, termometry nie do celów medycznych, urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary do, gotowa-
nia, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz instalacje sanitarne, urządzenia klimatyzacyjne, elek-
tryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne 
ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki 
elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia 
maszynowe, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, 
elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny 
sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny sprzęt biuro-
wy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-
mowego, gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia, mycia, 
szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używa-
ne w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko 
- skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, mie-
lenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne szczo-
teczki do zębów, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodar-
stwa domowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa 
domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa 
domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa do-
mowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne obsługiwa-
ne ręcznie, przyrządy do przygotowywania żywności, noże 
kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne 
szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwiera-
cze do puszek, nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny 
i pielęgnacji urody, środki i substancje do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, mydła, chemia gospodar-
cza, preparaty chemiczne, w tym preparaty chemiczne 
do powierzchniowego mycia pojazdów kosmetyki samo-
chodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, pły-
ny eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy, 
substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty chemiczne 
zapobiegające zamarzaniu oraz chłodziwa do pojazdów sa-
mochodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabawki, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, gry planszo-
we, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe i do gier 
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, części, 
akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych 
towarów, zabawki, karty do gry, walizy, walizki, torby podróż-
ne, parasolki, wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież, odzież 
ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży 
odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, elektroniczne 
usługi handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produk-
tach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i handlowych, reklama, reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama korespon-
dencyjna, usługi promocyjne, promocja sprzedaży towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, kampanie promocyjne i/lub reklamowe, kreowa-
nie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne prezen-
tacje towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja komuni-
katów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą 
dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub 
multimedialnej, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, pro-
spektów, druków, katalogów, broszur, materiałów drukowa-
nych, newsletterów, kompilacja ogłoszeń reklamowych, 
w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu, 
w tym handlu elektronicznego, dostarczanie informacji han-
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dlowej i gospodarczej, dostarczanie informacji o sprzedaży 
towarów, w tym za pośrednictwem mediów, obsługa w za-
kresie handlu za pomocą poczty elektronicznej, organizo-
wanie programów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, 
obsługa programów lojalnościowych, programów promo-
cyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, targów 
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, cyfrowo rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie materiałów re-
klamowych, publikowanie informacji handlowych i gospo-
darczych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, pre-
zentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz 
w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą 
globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników re-
klamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygo-
towywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji 
do wykorzystania w reklamie, kompilacja i systematyzacja 
informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomo-
cy komputera, terminali komputerowych, poczty elektro-
nicznej, sieci Internet i Intranet, zarządzanie w działalności 
handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów, udziela-
nie i dostarczanie informacji dotyczących handlu, zarządza-
nie w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administro-
wanie działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie 
punktów handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w za-
kresie wymienionych usług, informacja o wymienionych 
usługach.

(210) 470276 (220) 2017 05 30
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) ROZATA

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty 
mleczne, oleje jadalne i tłuszcze, towary i usługi ograniczone 
do: mięsa, ryb, drobiu i dziczy, ekstrakty mięsne, konserwo-
wane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, ga-
laretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczarskie 
z wyjątkiem bitej śmietany, 30 kawa, herbata, cukier, ryż, ta-
pioka, sago, substytut kawy, mąka, prasowane zboża (z wy-
łączeniem karm), chleb, herbatniki, ciastka, ciasta i wyroby 
cukiernicze, jadalne lody, miód, melasa, drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, musztarda, pieprz, ocet, sosy, przyprawy, 
lód, kremy rozprowadzające, czekolada, wyroby czekola-
dowe i czekoladopodobne, praliny, wyroby czekoladowe 
na ozdoby choinkowe, towary w czekoladowych pokrywach 
jadalnych z nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, 
guma do żucia, guma do żucia bez cukru, cukierki bez cukru, 

32 piwo, woda mineralna i gazowana oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 470496 (220) 2017 04 14
(731) PAWELEC MARCIN, PAWELEC MAŁGORZATA TOP 

SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA 
CYWILNA, Mełgiew-Krępiec

(540) TS TOP-SERVIS

(531) 15.09.18, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 elektryczne narzędzia ręczne, narzędzia pneu-
matyczne, pistolety natryskowe pneumatyczne, miski ole-
jowe samochodowe, maszyny do mycia samochodów, cy-
lindry silników do samochodów, filtry powietrza do silników 
samochodowych, pompy powietrzne [instalacje w warsz-
tatach samochodowych], maszyny do pompowania opon 
[instalacje w warsztatach samochodowych], podnośniki 
samochodowe.

(210) 471488 (220) 2017 05 11
(731) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków
(540) Kraków

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, 
w tym biżuteria, sztućce, breloczki, pieczęcie,emblematy, fi-
gurki z metali nieszlachetnych, klucze, pojemniki metalowe 
w tym pudełka metalowe, emblematy do pojazdów metalo-
we, 9 automaty biletowe, dyski do rejestracji danych, dyski 
kompaktowe, w tym audio-wideo oraz komputerowe w tym 
CD–ROM, CD-RW, dyski magnetyczne, magnetyczne nośniki 
danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, filmy (błony) na-
świetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kompaktowe 
(audio-video), nagrania, kasety magnetofonowe i video, dia-
pozytywy, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci 
pamięci komputerowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 bre-
loczki do kluczy ozdobne, monety i medale okolicznościo-
we, spinki do krawatów, figurki z metali szlachetnych, emble-
maty z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, 
16 Wyroby do pakowania i przechowywani, dekoracyjne, 
biurowe oraz piśmiennicze z papieru i kartonu, afisze, plaka-
ty, akwarele, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bilety, w tym 
bilety komunikacji miejskiej, broszury, chorągiewki papiero-
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we, czasopisma, druki, dzienniki, emblematy papierowe, ety-
kiety nie z materiału tekstylnego, foldery, folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania, formularze, fotografie, gazety, 
grafiki, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty, komik-
sy, książki, magazyny, mapy geograficzne, materiały druko-
wane, materiały piśmienne, nalepki reklamowe, nalepki, no-
tatniki, notesy, odbitki fotograficzne, odbitki kserograficzne, 
odbitki (skany), odbitki (slajdy), plany, pocztówki, przewodni-
ki, przybory do pisania, publikacje, ramki na fotografie, repro-
dukcje graficzne, rozkłady i repertuary godzinowe, skrypty, 
sztandary papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, śpiewni-
ki, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, tor-
by do pakowania z papieru, wydawnictwa kartograficzne 
w zakresie map, atlasów i przewodników, wydawnictwa pa-
pierowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, zakładki 
do książek, znaczki pocztowe, 18 wyroby galanteryjne 
ze skóry i imitacji skór, pudełka ze skóry lub imitacji skóry, sa-
kwy ze skóry lub imitacji skóry, laski, parasole i parasolki, po-
krowce na parasole, walizki, torby, w tym torby na zakupy, 
torby nie zawarte w innych klasach, smycze, plecaki, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi agencji infor-
macji handlowej, informacja o działalności gospodarczej 
i handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, w tym w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, za-
robkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów 
i usług dla osób trzecich, public relations, kreowanie wize-
runku firm, usług, towarów i gminy, usługi w zakresie reklamy, 
mianowicie: rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń rekla-
mowych, takich jak: ulotek, prospektów, druków, próbek i in-
nych gadżetów reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, uaktualnianie materiału reklamowego, tworze-
nie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych i miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi reklamowe 
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwięko-
wych oraz technik audiowizualnych, organizowanie dystry-
bucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opa-
kowania, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza gminy i pod-
miotów powiązanych z gminą, w tym: promocja sprzedaży, 
promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych, 
promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów 
w szczególności produktów regionalnych, promowanie wy-
robów sztuki regionalnej, usługi promocji w zakresie imprez 
rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, 
plenerowych, sportowych, historycznych, patriotycznych, 
rocznicowych oraz usług promocji Miasta organizowane lub 
współorganizowane przez Miasto, usługi promocji w zakre-
sie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD/DVD oraz 
innych formach przekazu elektronicznego, usługi promocji 
w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach  
CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego 
w celu promocji Miasta i gminy, organizowanie giełd, aukcji 
i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowa-
nie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie tar-
gów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie i admi-
nistrowanie wystawami, giełdami, aukcjami pokazami, 
targami i konkursami, organizowanie i prowadzenie przetar-
gów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów gospo-
darczych, współpraca z podmiotami gospodarczymi w za-
kresie wytwarzania produktów regionalnych, oferowanie 

do sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych, pro-
duktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, pa-
miątek, upominków, gadżetów o charakterze reklamowym, 
flag, sztandarów i proporców reklamowych, bielizny stoło-
wej, biżuterii, książek, albumów i innych wydawnictw papie-
rowych i elektronicznych, wyrobów papierniczych i introli-
gatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, 
breloków, ciupag, także jako produkty lokalne, regionalne 
lub towary promujące miasto i gminę, w sklepach detalicz-
nych, hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłko-
wej, w drodze sprzedaży z użyciem środków telekomunika-
cyjnych i informatycznych, także poprzez sieć komputerową, 
projektowanie materiałów, ogłoszeń, gadżetów i upomin-
ków reklamowych, 36 dzierżawa nieruchomości, administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nierucho-
mości biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem 
gminnym oraz nad majątkiem podmiotów powiązanych 
z gminą, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo i infor-
macja finansowa, w tym pomoc w ocenie zdolności kredyto-
wej jednostek powiązanych z samorządem gminnym, inwe-
stycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 
poprzez organizowanie giełd, aukcji, wystaw, konkursów, 
koncertów, spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych 
imprez, izby rozrachunkowe, 39 transport, informacja o trans-
porcie, usługi kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, 
organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących 
podróżnym, usługi pilotów wycieczek, pilotowanie, re-
zerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, 
wypożyczanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, 
rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja 
transportu, transport rzeczny, transport samochodowy, 
transport statkami, spacerowe rejsy statkami, wynajmowanie 
statków, rejsy statkami wycieczkowymi, pośrednictwo 
w transporcie, rezerwacja transportu, transport kolejowy, 
transport pasażerski, transport podróżnych, organizowanie 
wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, organizowa-
nie wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, organizowanie, rezerwacja i planowanie 
wycieczek, wypraw i wycieczek krajoznawczych, organizo-
wanie wycieczek z przewodnikiem, wypożyczanie samo-
chodów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie wago-
nów kolejowych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur 
podróży, turystyka [zwiedzanie], usługi agencji rezerwującej 
wycieczki ze zwiedzaniem, usługi przewodników turystycz-
nych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacyjne dla 
wycieczek, informacja turystyczna, 41 usługi w zakresie 
udzielania informacji o: edukacji, imprezach rozrywkowych, 
imprezach kulturalnych, imprezach naukowych, imprezach 
edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, semina-
riach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach 
kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wy-
poczynku, działalność kulturalna w tym: usługi muzeów i bi-
bliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, a także 
prowadzenia i obsługi festiwali z dziedziny kultury, organizo-
wanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, uroczystości okolicznościowych, konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, konkursów piękności, or-
ganizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, nauko-
wych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organizo-
wanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i loterii, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc 
na spektakle, usługi dystrybucji biletów na wydarzenia roz-
rywkowe, usługi związane z organizacją wypoczynku, dzia-
łalność sportowa w tym organizowanie zawodów sporto-
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wych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem 
pojazdów, wynajmowanie stadionów, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotore-
portaży, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi wydawni-
cze, w tym publikowanie książek i publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe oraz wydawanie nagrań na kase-
tach i płytach CD, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
usługi edukacyjne w żłobkach, przedszkolach i szkołach, 
42 wzornictwo przemysłowe.

(210) 471506 (220) 2017 05 11
(731) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków
(540) 

(531) 24.01.05, 24.01.09, 03.07.02, 24.09.02, 07.01.01, 29.01.14
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, 
w tym biżuteria, sztućce, breloczki, pieczęcie, emblematy, fi-
gurki z metali nieszlachetnych, klucze, pojemniki metalowe 
w tym pudełka metalowe, emblematy do pojazdów metalo-
we, 9 automaty biletowe, dyski do rejestracji danych, dyski 
kompaktowe, w tym audio-wideo oraz komputerowe w tym 
CD–ROM, CD-RW, dyski magnetyczne, magnetyczne nośniki 
danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, filmy (błony) na-
świetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kompaktowe 
(audio-video), nagrania, kasety magnetofonowe i video, dia-
pozytywy, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci 
pamięci komputerowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 bre-
loczki do kluczy ozdobne, monety i medale okolicznościo-
we, spinki do krawatów, figurki z metali szlachetnych, emble-
maty z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, 
16  wyroby do pakowania i przechowywani, dekoracyjne, 
biurowe oraz piśmiennicze z papieru i kartonu, afisze, plaka-
ty, akwarele, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bilety, w tym 
bilety komunikacji miejskiej, broszury, chorągiewki papiero-
we, czasopisma, druki, dzienniki, emblematy papierowe, ety-
kiety nie z materiału tekstylnego, foldery, folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania, formularze, fotografie, gazety, 
grafiki, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty, komik-
sy, książki, magazyny, mapy geograficzne, materiały druko-
wane, materiały piśmienne, nalepki reklamowe, nalepki, no-
tatniki, notesy, odbitki fotograficzne, odbitki kserograficzne, 
odbitki (skany), odbitki (slajdy), plany, pocztówki, przewodni-
ki, przybory do pisania, publikacje, ramki na fotografie, repro-
dukcje graficzne, rozkłady i repertuary godzinowe, skrypty, 
sztandary papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, śpiewni-
ki, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, tor-
by do pakowania z papieru, wydawnictwa kartograficzne 
w zakresie map, atlasów i przewodników, wydawnictwa pa-
pierowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, zakładki 
do książek, znaczki pocztowe, 18 wyroby galanteryjne 

ze skóry i imitacji skór, pudełka ze skóry lub imitacji skóry, sa-
kwy ze skóry lub imitacji skóry, laski, parasole i parasolki, po-
krowce na parasole, walizki, torby, w tym torby na zakupy, 
torby nie zawarte w innych klasach, smycze, plecaki, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi agencji infor-
macji handlowej, informacja o działalności gospodarczej 
i handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, w tym w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, za-
robkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów 
i usług dla osób trzecich, public relations, kreowanie wize-
runku firm, usług, towarów i gminy, usługi w zakresie reklamy, 
mianowicie: rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń rekla-
mowych, takich jak: ulotek, prospektów, druków, próbek i in-
nych gadżetów reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, uaktualnianie materiału reklamowego, tworze-
nie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych i miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi reklamowe 
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwięko-
wych oraz technik audiowizualnych, organizowanie dystry-
bucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opa-
kowania, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza gminy i pod-
miotów powiązanych z gminą, w tym: promocja sprzedaży, 
promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych, 
promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów 
w szczególności produktów regionalnych, promowanie wy-
robów sztuki regionalnej, usługi promocji w zakresie imprez 
rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, 
plenerowych, sportowych, historycznych, patriotycznych, 
rocznicowych oraz usług promocji Miasta organizowane lub 
współorganizowane przez Miasto, usługi promocji w zakre-
sie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD/DVD oraz 
innych formach przekazu elektronicznego, usługi promocji 
w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach  
CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego 
w celu promocji Miasta i gminy, organizowanie giełd, aukcji 
i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowa-
nie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie tar-
gów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie i admi-
nistrowanie wystawami, giełdami, aukcjami pokazami, 
targami i konkursami, organizowanie i prowadzenie przetar-
gów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów gospo-
darczych, współpraca z podmiotami gospodarczymi w za-
kresie wytwarzania produktów regionalnych, oferowanie 
do sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych, pro-
duktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, pa-
miątek, upominków, gadżetów o charakterze reklamowym, 
flag, sztandarów i proporców reklamowych, bielizny stoło-
wej, biżuterii, książek, albumów i innych wydawnictw papie-
rowych i elektronicznych, wyrobów papierniczych i introli-
gatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, 
breloków, ciupag, także jako produkty lokalne, regionalne 
lub towary promujące miasto i gminę, w sklepach detalicz-
nych, hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłko-
wej, w drodze sprzedaży z użyciem środków telekomunika-
cyjnych i informatycznych, także poprzez sieć komputerową, 
projektowanie materiałów, ogłoszeń, gadżetów i upomin-
ków reklamowych, 36 dzierżawa nieruchomości, administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nierucho-
mości biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem 
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gminnym oraz nad majątkiem podmiotów powiązanych 
z gminą, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo i infor-
macja finansowa, w tym pomoc w ocenie zdolności kredyto-
wej jednostek powiązanych z samorządem gminnym, inwe-
stycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne 
poprzez organizowanie giełd, aukcji, wystaw, konkursów, kon-
certów, spektakli, bali, seminariów, zjazdów i innych imprez, 
izby rozrachunkowe, 39 transport, informacja o transporcie, 
usługi kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie konte-
nerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, organi-
zowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących podróż-
nym, usługi pilotów wycieczek, pilotowanie, rezerwowanie 
miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie 
pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc 
na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, trans-
port rzeczny, transport samochodowy, transport statkami, 
spacerowe rejsy statkami, wynajmowanie statków, rejsy stat-
kami wycieczkowymi, pośrednictwo w transporcie, rezerwa-
cja transportu, transport kolejowy, transport pasażerski, 
transport podróżnych, organizowanie wycieczek, organizo-
wanie wycieczek morskich, organizowanie wycieczek tury-
stycznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organi-
zowanie, rezerwacja i planowanie wycieczek, wypraw 
i wycieczek krajoznawczych, organizowanie wycieczek z prze-
wodnikiem, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie au-
tokarów, wypożyczanie wagonów kolejowych, zwiedzanie 
turystyczne, usługi biur podróży, turystyka [zwiedzanie], 
usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usłu-
gi przewodników turystycznych, usługi planowania podróży, 
usługi rezerwacyjne dla wycieczek, informacja turystyczna, 
41 usługi w zakresie udzielania informacji o: edukacji, impre-
zach rozrywkowych, imprezach kulturalnych, imprezach na-
ukowych, imprezach edukacyjnych, o organizowanych konfe-
rencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, 
wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organi-
zacji wypoczynku, działalność kulturalna w tym: usługi mu-
zeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kul-
tury, usługi organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, 
a także prowadzenia i obsługi festiwali z dziedziny kultury, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów, uroczystości okolicznościowych, 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, konkursów 
piękności, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycz-
nych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, 
organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kul-
turalnych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i lo-
terii, organizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja 
miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów na wydarze-
nia rozrywkowe, usługi związane z organizacją wypoczynku, 
działalność sportowa w tym organizowanie zawodów spor-
towych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem po-
jazdów, wynajmowanie stadionów, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotoreporta-
ży, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikacje elek-
troniczne on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, 
w tym publikowanie książek i publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe oraz wydawanie nagrań na kasetach 
i płytach CD, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi 
edukacyjne w żłobkach, przedszkolach i szkołach, 42 wzor-
nictwo przemysłowe.

(210) 473119 (220) 2017 06 20
(731) MIKA DAWID, Jaworzno
(540) WATAHA SOBIESKI

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 03.01.08, 26.01.15, 26.01.16, 
26.01.18, 24.01.05

(510), (511) 16 pióra ze stali, afisze, plakaty, notatniki [no-
tesy], materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], mate-
riały do rysowania, materiały do pisania, fotografie [wydru-
kowane], Indeksy, skorowidze, materiały filtracyjne z papieru, 
artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały drukowane, 
broszury, materiały piśmienne, pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], przybory szkolne [artykuły piśmienne], pióra kulko-
we, kalendarze, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, biulety-
ny informacyjne, ulotki, aktówki [artykuły biurowe], materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru 
lub kartonu, 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, powielanie dokumentów, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej - usługi doradztwa w zakresie uzyska-
nia przez przedsiębiorców poprawy wyników prowadzonej 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama, reklamy radiowe, usługi public relations - 
usługi w zakresie kształtowania publicznego wizerunku zle-
ceniodawcy, reklamy telewizyjne, agencje reklamowe, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, rekruta-
cja personelu, reklama korespondencyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patrona-
tu, usługi marketingowe, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, projektowanie materiałów 
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych public relations 350139, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, 41 organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i pro-
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wadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja 
o imprezach rozrywkowych, organizowanie zawodów spor-
towych, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, fotografia, doradztwo zawodowe, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.

(210) 474402 (220) 2017 07 20
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Lion’s University Investment Program
(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 (dyski) z nagraniami, auto-
maty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
we, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie 
kodowane karty, karty zawierające płytki obwodów scalo-
nych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroproce-
sorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym 
współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektro-
niczna do weryfikacji 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 komputero-
we narzędziowe, programy komputerowe systemu opera-
cyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów da-
nych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji 
klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne 
i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą 
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont 
płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprze-
wodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do ko-
dowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania 
i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta 
i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i fi-
nansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicz-
nych, 16 papier, druki, materiały introligatorskie, materiały 
fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, mate-
riały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny 
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), mate-
riały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w in-
nych klasach), czcionki drukarskie, matryce, materiały papier-
nicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa 
reklamowe, katalogi, podręczniki, wydawnictwa edukacyjne, 
czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, 
prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad-

ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, spe-
cjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodar-
czymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe 
i rachunkowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], do-
radztwo księgowe w zakresie podatków, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, 
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transak-
cji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, usługi w zakresie 
specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importo-
wo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzeda-
ży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, czynności biurowe zawarte 
w tej klasie, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji 
i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania pro-
gnoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, 
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji 
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 w zakresie reklamy i promocji, 
usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzy-
staniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamo-
wego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych 
i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów me-
todami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, 
usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie mająt-
ku nieruchomego, usługi bankowe, pośrednictwo finanso-
we, usługi elektronicznego transferu środków finansowych 
i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem 
elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie 
elektronicznych płatności w Internecie, bankowość interne-
towa, 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 w zakresie 
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworze-
nie, oferowanie 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, 
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usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządzanie port-
felem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obro-
tu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania 
na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu 
dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowy-
wania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek 
do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora 
emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowy-
wania finansowych memorandów informacyjnych, usługi 
organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na ryn-
ku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych 
z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwaran-
towania emisji papierów wartościowych (underwriting), 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, usługi 
domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz fi-
nansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świad-
czenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finanso-
wych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, 
usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie fundu-
szami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyj-
nych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami 
emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imie-
niu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów 
powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy 
powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont 
emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu 
na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzo-
nymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi 
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy in-
westycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredyto-
we, usługi brokerskie, clearingowe i factoringu, usługi w za-
kresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków 
podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmo-
wanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowa-
dzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslo-
wych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elek-
tronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach 
krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie porę-
czeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościa-
mi dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, 
dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zle-
cenie innych banków określonych czynności bankowych, 
wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsłu-
ga kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji fi-
nansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwi-
dacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu 
działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarzą-
dzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nie-
ruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie 
klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lo-
kali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościa-
mi, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usłu-
gi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, 
hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w za-
kresie pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowla-
ne, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 

doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczące księgowości], usługi doradcze doty-
czące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. 
usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych 
i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie infor-
macji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej 
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączno-
ści do przesyłania takiej informacji poprzez terminale kom-
puterowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, 
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, transmisje internetowe, udostępnianie 
portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi 
przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i infor-
macyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami 
finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, 
prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, 
umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej 
do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu 
do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie 
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez In-
ternet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypo-
życzanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunika-
cyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie 
łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 edu-
kacja, kształcenie na uniwersytetach i szkołach wyższych, 
usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi 
w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie 
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 pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, usługi doradztwa w za-
kresie nauczania, kształcenia i rozrywki, działalność sportowa 
i kulturalna, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, 
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawo-
dów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plene-
rowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, wykładów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, kon-
kursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sporto-
wych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, infor-
macja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie 
komputerów, systemów komputerowych i programów kom-
puterowych, konsulting w zakresie komputerów i progra-
mów komputerowych, programowanie komputerów 
na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowa-
nia komputerowego, mianowicie programów zapisa-
nych we właściwym języku dla danego komputera do użycia 
w komputerach i systemach, dostosowywanie programów 
do potrzeb użytkownika, projektowanie systemów kompute-
rowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, do-
radztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, licencjo-
nowanie, leasing i wynajem programów komputerowych 
i oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawne, 
udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządza-
nie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywa-
nie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i proce-
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sowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi 
arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania 
własnością intelektualną.

(210) 475261 (220) 2017 08 11
(731) MIASTO KALISZ, Kalisz
(540) 

(531) 07.01.01, 24.01.11
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamię-
ciowe, dyski, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe, 
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt 
elektryczny i elektroniczny do współpracy z komputerem, 
komputerowy sprzęt peryferyjny, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy komputerowe, my-
szy komputerowe, joysticki, utrwalone na nośnikach infor-
macje i dane, programy komputerowe, interaktywne opro-
gramowanie komputerowe zapewniające informację 
co do nawigacji i podróży, publikacje elektroniczne, etui tek-
stylne na okulary, 14 breloczki do kluczy, broszki, ozdobne 
monety i medale okolicznościowe, spinki do mankietów, 
spinki do krawatów, szpilki ozdobne, zegarki, ozdoby z bursz-
tynu, ozdoby ze srebra, figurki z metali szlachetnych, emble-
maty z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, 
szkatułki na biżuterię, 16 papier, karton, wyroby z tych mate-
riałów, a mianowicie albumy, afisze, plakaty, bloczki do pisa-
nia, foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy, 
mapy geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartogra-
ficzne, plany, broszury, karty okolicznościowe, widokówki, 
pocztówki, koperty, papeterie, chorągiewki papierowe, 
sztandary papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny, ko-
miksy, dzienniki, gazety, druki, ulotki, emblematy, fotografie, 
kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki, 
książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, od-
bitki, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa, 
śpiewniki, repertuary drukowane, drukowane publikacje 
i rozkłady, skrypty, szyldy z papieru lub z tektury, tablice i ar-
kusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, znaczki poczto-
we, bilety komunikacji miejskiej, torby do pakowania z papie-
ru, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły 
do pakowania i przechowywania, pudełka z papieru lub tek-
tury, materiały piśmienne, artykuły biurowe, wyroby papier-
nicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie, 
18 walizy, walizki, torby podróżne, komplety podróżne, torby, 
torby na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki, etui na klu-
cze, portfele na karty wizytowe, opakowania ze skóry, para-
sole i parasolki, pokrowce na parasole, parasole ogrodowe, 
torby z materiałów tekstylnych, plecaki tekstylne, komplety 
podróżne tekstylne, portfele i portmonetki tekstylne, etui 
na klucze, portfele tekstylne na karty wizytowe, 20 statuetki, 
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne, 
rzeźby wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips 

lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, dmuchane 
balony reklamowe, dekoracje wiszące, ozdoby stołowe 
z drewna, tworzyw sztucznych, drewniane pudła i pudełka 
do przechowywania, kasetki i szkatułki nie z metalu, pojem-
niki z kości, z rogu, z trzciny, ramy do obrazów, ramki na zdję-
cia zawarte w tej klasie, skrzynki pocztowe niemetalowe 
i niemurowane, drzewce flagowe, stojaki do wystawiania 
gazet, muszle, tablice na ogłoszenia, obiekty nadmuchiwane 
powietrzem do reklam, stoiska wystawowe, szyldy z drewna 
lub tworzyw sztucznych, ścianki promocyjne, rollupy, nieme-
talowe maszty do namiotów, 21 statuetki, figurki, dzieła sztu-
ki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne wykonane z ta-
kich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło zawarte 
w tej klasie, kubki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy obiado-
we, zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyjne, wa-
zony, figurki, doniczki, karafki, dzbanki, figurki ze szkła, klosze 
szklane do przykrywania masła i sera, miski szklane, pokrywki 
szklane do naczyń, pojemniki szklane, kufle, zestawy do przy-
praw szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, talerze, tale-
rze do ciasta, przybory kuchenne i gospodarstwa domowe-
go oraz pojemniki emaliowane, 22 markizy, markizy 
plastikowe, z materiałów tekstylnych, sztucznych, plandeki, 
plandeki z nadrukiem reklamowym, namioty, namioty rekla-
mowe, pokrycia i siatki maskujące, parawany plażowe - tek-
stylne osłony przeciwsłoneczne oraz przeciwwiatrowe 
do użytku zewnętrznego, 25 odzież, koszulki, podkoszulki, 
koszulki polo, T-shirty, T-shirty z nadrukami okolicznościowy-
mi, nakrycia głowy, czapki, czapeczki, czapeczki okoliczno-
ściowe, 26 paski do noszenia (smycze), wstęgi do dekorowa-
nia, emblematy ozdobne, opaski na ręce, numery startowe, 
wstęgi do dekorowania, 28 gry i zabawki, artykuły i sprzęt 
sportowy, dekoracje świąteczne, zabawki pluszowe, papiero-
we czapeczki na przyjęcia, 30 czekolada, wyroby czekolado-
we, batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby piekarni-
cze, herbatniki, wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka, wyroby 
cukiernicze, słodycze, trufle, cukierki, galaretki owocowe, 
chipsy, płatki kukurydziane, kawa i namiastki kawy, wyroby 
z udziałem kawy, kakao i wyroby na bazie kakao, 35 usługi 
w zakresie reklamy, usługi informacyjne w zakresie działalno-
ści handlowej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kam-
panii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, 
prezentacji, organizowanie, prowadzenie i obsługa prezenta-
cji handlowych lub reklamowych, organizowanie giełd, au-
kcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizo-
wanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, administrowanie wysta-
wami, pokazami i konkursami, promocja gospodarcza, usługi 
promocji gospodarczej gminy i podmiotów powiązanych 
z gminą, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, 
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalno-
ścią gospodarczą, usługi w zakresie pośrednictwa w kontak-
cie z mediami, dystrybucja materiałów reklamowych ulotek, 
druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowychi tele-
wizyjnych oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerun-
ku gminy, mianowicie poprzez reklamę i promocję działań 
podejmowanych przez gminę i podmioty powiązane z gmi-
ną w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną 
i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło-
szeń lub reklamy, organizowanie dystrybucji materiałów pro-
mocyjnych, popularyzowanie sportu poprzez działalność 
promocyjną, usługi promocji w zakresie imprez rozrywko-
wych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych i związa-
nych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw 
i nagrań na kasetach i płytach CD, usługi promocji w zakresie 
imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali muzycznych, arty-
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stycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, kon-
certów i związanych z organizacją wypoczynku oraz w za-
kresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i DVD, 
41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez roz-
rywkowych, festiwali, festiwali telewizyjnych, artystycz-
nych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, 
plenerowych, festynów, estradowych, koncertów, widowisk 
multimedialnych, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów 
ogni sztucznych i/lub laserów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii, konkur-
sów, turniejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, usługi informacyjne w zakresie działalności 
kulturalnej, organizowanie konferencji i wykładów o tematy-
ce kulinarnej, kultury żywienia, zdrowej żywności i zdrowego 
odżywiania, organizowanie targów zdrowej żywności i zdro-
wego odżywiania, organizowanie targów i festiwali związa-
ne z propagowaniem kuchni innych narodów, organizowa-
nie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, w zakresie 
edukacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, 
organizowanie zawodów sportowych, imprez i konkursów 
o charakterze sportowym, zapewnienie infrastruktury rekre-
acyjnej i wypoczynkowej, popularyzowanie sportu poprzez 
działalność edukacyjną informacja o imprezach rozrywko-
wych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie ksią-
żek, przewodników turystycznych wydawanie nagrań na ka-
setach i płytach CD, publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, te-
lefoniczne udzielanie informacji o imprezach sportowych, 
rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowanych 
zawodach sportowych i imprezach o charakterze sporto-
wym, edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczyn-
ku, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach kultural-
nych, festiwalach telewizyjnych, rozrywkowych, naukowych, 
edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, semina-
riach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach 
kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji 
wypoczynku.

(210) 475964 (220) 2017 08 30
(731) LEANCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LCO LeanCon

(531) 26.03.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, nad-
zór budowlany.

(210) 475983 (220) 2017 08 31
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril czysta bawełna
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środ-
ki odświeżające powietrze, 5 środki dezodoryzujące i oczysz-
czające powietrze.

(210) 475984 (220) 2017 08 31
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PANO

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułka tarta, pieczywo chrupkie, wyroby pie-
karnicze, wyroby cukiernicze.

(210) 475993 (220) 2017 08 31
(731) Metropolitan Life Insurance Company, Nowy Jork, US
(540) Razem przez życie
(510), (511) 36 świadczenie usług grupowych i indywidual-
nych ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubez-
pieczeń właścicieli domów i nieruchomości, ubezpieczeń 
komunikacyjnych, ubezpieczeń rentowych, funduszy eme-
rytalnych, a także administrowanie wymienionymi usługami, 
usługi udzielania mieszkaniowych i komercyjnych kredytów 
hipotecznych, pośredniczenie w obrocie nieruchomościami 
i zarządzanie nieruchomościami, usługi pośrednictwa w za-
kresie funduszy powierniczych i wzajemnych, usługi inwe-
stycyjne, mianowicie: bankowość inwestycyjna, inwestycje 
kapitałowe i usługi funduszy inwestycyjnych, świadczenie 
usług finansowych planowania emerytalnego, usługi zapew-
niania świadczeń pracowniczych, mianowicie przetwarzanie, 
administrowanie i zarządzanie programami świadczeń pra-
cowniczych dotyczących ubezpieczeń i finansów.

(210) 476023 (220) 2017 08 31
(731) GIBEK-WIŚNIEWSKA ANETA, Opole
(540) Mediatio

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy, 
artykuły papiernicze, agendy, bloki listowe [papeteria], broszu-
ry, czasopisma [periodyki], drukowane publikacje, kalendarze, 
kartki z życzeniami, książki, książeczki, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
notatniki [notesy], notesy podręczne, papier do pisania, przy-
bory do pisania, przybory do pisania [zestawy], ulotki, 24 cho-
rągiewki, etykiety z materiału, materiały włókiennicze, ręczniki 
tekstylne, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny wełniane, two-
rzywa sztuczne [substytuty tkanin], 41 badania edukacyjne, bu-
dowanie zespołu (edukacja), doradztwo zawodowe i coaching 
[doradztwo zawodowe i edukacyjne], doradztwo zawodowe 
[doradztwo zawodowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, dostarczanie informacji edukacyjnych, 
dostarczanie informacji w zakresie edukacji, edukacja on-line 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy eks-
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tranetów, doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja prawna, 
elektroniczna publikacja teksów i druków innych niż reklamo-
we w Internecie, informacje i wiadomości on-line w dziedzi-
nie szkoleń zawodowych, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, nauczanie, 
edukacja, edukacja [nauczanie], kursy samoświadomości [szko-
lenia], kursy szkoleniowe, kursy w zakresie rozwoju osobistego, 
nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, orga-
nizowanie zawodów sportowych, publikacje elektroniczne on-
-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line 
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], rozrywka, rozrywka [widowiska], 
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczenie na-
grań dźwiękowych, 44 psychoterapia, porady psychologiczne, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, doradztwo psychologicz-
ne, konsultacje psychologiczne, przygotowanie profili psycho-
logicznych, przeprowadzenie testów psychologicznych, udzie-
lanie informacji z zakresu psychologii, doradztwo dotyczące 
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie 
psychologii dla osób indywidualnych i grup, 45 mediacje, me-
diacja [usługi prawne], usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi 
prawne w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji, usługi 
w zakresie mediacji rozwodowej, usługi informacji prawnej, 
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi adwokackie, porady 
prawne i zastępstwo procesowe, usługi mediacyjne w sporach 
małżeńskich.

(210) 476031 (220) 2017 09 01
(731) GEKON BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) gekon

(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, w tym papierowe mate-
riały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, 
podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezenta-
cje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, 
indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty, drukowa-
ne repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zapro-
szeń, bilety, bony i kupony, druki, zwłaszcza drukowane publika-
cje na tematy naukowe, prawne i podatkowe, wizytówki, karty 
nie kodowane magnetycznie, artykuły papiernicze i artykuły 
biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe 
do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki do pisania, papeteria, pa-
pier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe 
obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, na-

lepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy, mapy 
i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki 
i reprodukcje graficzne, przybory do pisania, w tym: pióra, dłu-
gopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przy-
borów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, podstawki 
do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, uchwyty, pu-
dełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe z karto-
nu lub papieru, opakowania papierowe, opakowania wykona-
ne z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe lub papierowe, 
rury tekturowe, kosze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię, 
chorągiewki papierowe, statuetki z papieru mache, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurto-
wej, detalicznej i internetowej następujących towarów: środ-
ki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła nie-
lecznicze, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki 
nielecznicze, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze środki 
do czyszczenia zębów, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, 
detalicznej i internetowej następujących towarów: mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej na-
stępujących towarów: kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, 
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, 
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej 
następujących towarów: surowe i nieprzetworzone produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, świeże owoce 
i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i na-
poje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i na-
siona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących 
towarów: piwo, wody mineralne i gazowane, napoje alkoho-
lowe i bezalkoholowe, napoje i soki owocowe i warzywne, sy-
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem 
radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usługi reklamowe 
i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, 
plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi marketingowe, 
usługi public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tek-
stów promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe i mar-
ketingowe oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji 
o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marke-
tingowym, świadczone za pomocą stron internetowych i me-
diów społecznościowych, usługi w zakresie rozpowszechniania 
materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, 
prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania i prowa-
dzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów 
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych 
wyżej usług.

(210) 476041 (220) 2017 09 01
(731) REVILLOT JULIEN, Warszawa
(540) UBRIDGE



Nr  ZT32/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organiza-
cji działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, komputerowe 
zarządzanie plikami, usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, 
przygotowanie listy płac, rekrutacja personelu, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, obróbka tekstów, usługi pre-
numeraty gazet dla osób trzecich, komputerowe bazy da-
nych (pozyskiwanie danych do -), systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], poszuki-
wania w zakresie patronatu, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, optymaliza-
cja stron internetowych, usługi pośrednictwa w handlu, za-
rządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], 
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, spo-
rządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą-
ce kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, 42 badania techniczne, programowanie kompute-
rów, projektowanie oprogramowania komputerowego, ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputero-
wego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, odzyskiwanie danych komputerowych, kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, powielanie programów kom-
puterowych, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, hosting stron internetowych, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, udo-
stępnienie wyszukiwarek internetowych, monitoring sys-
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne 

w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting serwe-
rów, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, przechowywanie danych elektronicznych, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo dotyczą-
ce bezpieczeństwa komputerowego, pisanie techniczne, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania awarii, tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, usługi szyfrowania danych, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowa-
nego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, elek-
troniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu 
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, elektronicz-
ne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredyto-
wymi w celu wykrywania oszustw w Internecie.

(210) 476050 (220) 2017 09 01
(731) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) COOK & more

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych, naczyń, kielisz-
ków, zastawy stołowej, sztućców, noży, pojemników, garn-
ków, patelni, artykułów wyposażenia kuchni, akcesoriów 
kuchennych, bidonów, kubków, kubków termicznych, ter-
mosów, młynków, artykułów gospodarstwa domowego, 
przyborów oraz pojemników kuchennych i gospodarstwa 
domowego, pokrowców, poduszek, organizerów, pudełek, 
koszyków, ociekaczy, wieszaków, półek, stojaków, drabin, 
artykułów wyposażenia łazienek, artykułów do sprząta-
nia, sprzęt do czyszczenia, desek do prasowania, suszarek 
do bielizny, koszy i wiader, mopów, myjek, szczotek, wyro-
bów do gotowania, pieczenia i przygotowywania posiłków, 
urządzeń do gotowania, tekstyliów, substytutów tekstyliów, 
narzut na łóżka, obrusów, bieżników, wazonów, świeczników 
i lampek, podkładek stołowych, serwetek, poduszek ozdob-
nych, wyrobów tekstylnych wyposażenia domu, mebli ogro-
dowych, akcesoriów ogrodowych, narzędzi ogrodowych, 
doniczek, grilli, mebli campingowych, leżaków, parawanów, 
parasoli, parasoli ogrodowych, hamaków, basenów, trampo-
lin, namiotów, huśtawek, zabawek ogrodowych, zabawek dla 
dzieci, piłek, pontonów, materacy, rękawiczek i kół dmucha-
nych, gier, artykułów sportowych, akcesoriów i zabawek dla 
zwierząt.

(210) 476056 (220) 2017 09 01
(731) ANTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
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(540) ANTOJA
(510), (511) 30 miód pszczeli, mieszanki miodowe, ziołomio-
dy, produkty pszczele (propolis, mleczko pszczele, pierzga 
pszczela), 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadze-
nia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu 
internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
obejmującej następujące towary: miód pszczeli, mieszanki 
miodowe, ziołomiody, produkty pszczele (propolis, mleczko 
pszczele, pierzga pszczela), pyłek pszczeli i pyłek kwiatowy.

(210) 476067 (220) 2017 09 04
(731) T&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi doradztwa podatkowego.

(210) 476068 (220) 2017 09 04
(731) T&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Thedy & PARTNERS

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi doradztwa podatkowego.

(210) 476083 (220) 2017 09 04
(731) JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie-Zdrój
(540) ZŁOTE PLONY

(531) 05.07.02, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 476088 (220) 2017 09 04
(731) JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie-Zdrój

(540) WODOCIĄGI JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

(531) 03.09.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 dystrybucja wody, dostarczanie wody, 
40 oczyszczanie wody, uzdatnianie wody, wytwarzanie 
energii.

(210) 476098 (220) 2017 09 04
(731) JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie-Zdrój
(540) CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

(531) 03.09.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 informacja o edukacji, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, organizowanie konkursów.

(210) 476113 (220) 2017 09 04
(731) OLTON ŁUKASZ, Zielonka
(540) HOLI FESTIVAL ŚWIĘTO KOLORÓW

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, impresariat w działalno-
ści artystycznej, organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, reklama, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 infor-
macja o imprezach rozrywkowych, nocne kluby, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie ba-
lów, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja wido-
wisk, usługi związane z dyskotekami.
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(210) 476117 (220) 2017 09 04
(731) OLTON ŁUKASZ, Zielonka
(540) HOLI PROSZEK

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 konfetti, zabawki.

(210) 476122 (220) 2017 09 04
(731) OLTON ŁUKASZ, Zielonka
(540) ŚWIĘTO KOLORÓW

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, 
nocne kluby, organizacja pokazów mody w celach roz-
rywkowych, organizowanie balów, organizowanie wido-
wisk [impresariat], produkcja widowisk, usługi związane 
z dyskotekami.

(210) 476123 (220) 2017 09 04
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA ORANGEADE ORIGINAL FLAVOR
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.

(210) 476124 (220) 2017 09 04
(731) ALMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SIVASIL
(510), (511) 5 lecznicze żele do ciała, lecznicze balsamy, lecz-
nicze kremy do skóry, maści lecznicze do stosowania na skó-
rę, żel silikonowy na blizny.

(210) 476125 (220) 2017 09 04
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA ORANGEADE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.

(210) 476135 (220) 2017 09 05
(731) FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) fmPRO
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, magnetyczne no-
śniki danych, nagrane dyski, sprzęt do przetwarzania danych, 
komputery, nagrania dźwięku obrazu i filmowe utrwalone 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy ma-
gnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi-
medialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do na-
grywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogo-

wej i cyfrowej, urządzenia do transmisji multimedialnych, 
programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone 
w formie multimedialnej, 35 prowadzenie usług w zakresie: 
badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów re-
klamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej, 
reklamy telewizyjnej, reklamy filmowej, reklamy prasowej, 
reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania ogłoszeń 
reklamowych, publikowania tekstów reklamowych, infor-
macji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towa-
rów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, za-
rządzania zbiorami informatycznymi, 41 organizowanie, re-
alizacja i obsługa imprez rozrywkowych w tym festiwali, kon-
certów i przedstawień, organizowanie, realizacja i obsługa 
konferencji i kongresów, organizowanie, realizacja i obsługa 
konkursów rozrywkowych w tym konkursów muzycznych, 
organizowanie, realizacja i obsługa spektakli, przedstawień 
teatralnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów kultu-
ralnych i rozrywkowych, produkcja filmów o imprezach roz-
rywkowych, koncertach i festiwalach, produkcja fotoreporta-
ży, usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, 
usługi w zakresie klubów rozrywkowych, publikowanie ksią-
żek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż 
taśm wideo, montaż nagrań dźwiękowych, nagrywanie fil-
mów i utworów muzycznych na taśmach, płytach i kasetach, 
obsługa sal koncertowych i amfiteatrów, produkcja nagrań 
dźwiękowych.

(210) 476558 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Antix

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
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farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 476559 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Senal

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności,preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-

tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 476560 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Cyklin

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 



Nr  ZT32/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 21

preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 476561 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Cardin

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła 
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje 
eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, 
mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle 
perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do in-
nych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, 
maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, 
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosme-
tyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, ko-
smetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów 
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, 
woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosme-
tycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, masecz-
ki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów 
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, 
mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów 
weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lu-
krecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do ce-
lów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, su-
plementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, 
środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na-
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody 
mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody 
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe prepara-
ty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, 
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do ce-
lów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, prepara-
ty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod 
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, 
pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 476562 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Urin

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 476563 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Vitalis
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 476566 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Nostress

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 

do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 476570 (220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Flexin
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
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my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 476581 (220) 2017 09 18
(731) LASSOTA ZBIGNIEW, Lake Zurich, US
(540) MUZEUM KOMUNIKACJI EDISON Museum 

of Communication

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi muzealne.

(210) 477076 (220) 2017 09 29
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) RZECZPOSPOLITA TV

(531) 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy 
danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfro-
wych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, 
nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy 
danych aktów prawnych, 16 dzienniki, gazety, czasopisma 
i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulot-
ki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały 
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące 
promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyj-
nych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie ma-
teriałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, 

pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych 
i ekonomicznych, usługi publikowania elektronicznego 
z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej materia-
łów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy 
ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, 
telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca 
na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo 
w sprawach podatkowych w zakresie księgowości, 41 usługi 
w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności spor-
towej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publikowania, 
usługi zakresu publikowania tekstów, usługi publikowania 
elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci kompu-
terowej informacji, tekstów, obrazów, gazet, dzienników, 
czasopism, książek, druków, fotografii, poradników, bro-
szur, map, atlasów, materiałów instruktażowych, dodatków 
do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarze-
niach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, 
usługi udostępniania strony internetowej zawierającej treści 
edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzie-
lania informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultu-
ry za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie 
organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie 
i obsługa prasowa kongresów, sympozjów, odczytów, kon-
ferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospo-
darczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i groma-
dzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, 
o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, 
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, 
imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi 
z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyj-
ne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) mate-
riałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 
opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach 
powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących 
wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, 
sportu, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji pu-
blicznych, usługi edukacyjne związane z modą, w tym opra-
cowywanie i gromadzenie informacji o modzie.

(210) 477077 (220) 2017 09 29
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PARKIET TV

(531) 03.01.14, 03.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy 
danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfro-
wych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, 
nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy 
danych aktów prawnych, 16 dzienniki, gazety, czasopisma 
i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulot-
ki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały 
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące 
promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyj-
nych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie ma-
teriałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, 
pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych 
i ekonomicznych, usługi publikowania elektronicznego 
z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej materia-
łów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy 
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ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, 
telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca 
na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo 
w sprawach podatkowych w zakresie księgowości, 41 usługi 
w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności spor-
towej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publikowania, 
usługi zakresu publikowania tekstów, usługi publikowania 
elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci kompu-
terowej informacji, tekstów, obrazów, gazet, dzienników, 
czasopism, książek, druków, fotografii, poradników, bro-
szur, map, atlasów, materiałów instruktażowych, dodatków 
do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarze-
niach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, 
usługi udostępniania strony internetowej zawierającej treści 
edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzie-
lania informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultu-
ry za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie 
organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie 
i obsługa prasowa kongresów, sympozjów, odczytów, kon-
ferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospo-
darczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i groma-
dzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, 
o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, 
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, 
imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi 
z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyj-
ne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) mate-
riałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 
opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach 
powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących 
wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, 
sportu, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji pu-
blicznych, usługi edukacyjne związane z modą, w tym opra-
cowywanie i gromadzenie informacji o modzie.

(210) 477078 (220) 2017 09 29
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POZNAJ TRENDY by MAGAZYN SUKCES

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy 
danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfro-
wych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, 
nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy 
danych aktów prawnych, 16 dzienniki, gazety, czasopisma 
i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulot-
ki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały 
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi w zakresie 
reklamy i promocji, usługi wynajmowania przestrzeni rekla-
mowych, usługi dotyczące promocji i reklam prasowych, 
internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych 
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie infor-
macji gospodarczych i ekonomicznych, usługi publikowania 
elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci kompu-
terowej materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, bada-

nia opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, usługi tworzenia i publiko-
wania materiałów i tekstów reklamowych, usługi tworzenia 
i publikowania filmów reklamowych, doradztwo w sprawach 
podatkowych w zakresie księgowości, usługi w zakresie mar-
ketingu, usługi content marketing, 41 usługi w zakresie edu-
kacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kultural-
nej, usługi wydawnicze, usługi publikowania, usługi z zakresu 
publikowania tekstów, usługi publikowania elektronicznego 
z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej informacji, 
tekstów, obrazów, gazet, dzienników, czasopism, książek, 
druków, fotografii, poradników, broszur, map, atlasów, mate-
riałów instruktażowych, dodatków do nich, usługi tworzenia 
i publikowania materiałów i tekstów innych niż reklamowe, 
usługi tworzenia i publikowania filmów innych niż reklamo-
we, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach 
politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usłu-
gi udostępniania strony internetowej zawierającej treści edu-
kacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udziela-
nia informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultury 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie 
organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie 
i obsługa prasowa kongresów, sympozjów, odczytów, kon-
ferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospo-
darczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i groma-
dzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, 
o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, 
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, 
imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi 
z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyj-
ne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) mate-
riałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 
opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach 
powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących 
wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, 
sportu, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji pu-
blicznych, usługi edukacyjne związane z modą, w tym opra-
cowywanie i gromadzenie informacji o modzie, usługi strony 
internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe, 
sportowe i kulturalne.

(210) 477111 (220) 2017 10 02
(731) STRZELECKI TOMASZ PHU EXPRES, Sosnowiec
(540) LUXURE PARFUMES

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 3 wody perfumowane oraz wody toaletowe.

(210) 477119 (220) 2017 10 02
(731) STRZELECKI TOMASZ PHU EXPRES, Sosnowiec
(540) MICHELLE
(510), (511) 3 woda perfumowana.

(210) 477121 (220) 2017 10 02
(731) STRZELECKI TOMASZ PHU EXPRES, Sosnowiec
(540) IMPRESSIVE
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 woda perfumowana.

(210) 477138 (220) 2017 09 08
(731) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AVISPON
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), zintegrowany 
system zarządzania informacją.

(210) 477382 (220) 2017 10 06
(731) NIEDŹWIEDZKA-DENCZYK JOLANTA, PRASAŁ ANNA 

BIOLINE BY JOANN SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) manufacture of natural cosmetics BIOLINE by JoAnn

(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.21, 05.01.05, 
05.03.11

(510), (511) 3 kosmetyki i wszystko co się z nimi wiąże jako 
naturalne.

(210) 479587 (220) 2017 11 30
(731) POSKROP MACIEJ, Żyrardów
(540) 

(531) 29.01.12, 24.15.02, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe, usługi wydawni-
cze, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania.

(210) 479741 (220) 2017 12 05
(731) NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TeleGO

(531) 01.15.19, 01.15.25, 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia do prze-
twarzania danych i informacji, elektroniczne bazy danych, 
aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, modemy i bram-
ki komputerowe, sprzęt telekomunikacyjny, 10 medyczne 
przyrządy diagnostyczne, medyczne przetworniki ciśnienia 
tętna, przyrządy do analizy medycznej, skanery do użytku 
medycznego, elektrody do użytku medycznego, analizatory 
automatyczne do diagnostyki medycznej, aparatura elektro-
niczna do użytku medycznego, przyrządy medyczne do od-
czytywania i rejestrowania danych fizjologicznych, elektro-
niczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, 
elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycz-
nego, elektroniczne rejestratory tętna, akcesoria telefoniczne 
do użytku diagnostyki medycznej, 35 prowadzenie intere-
sów osób trzecich w reklamie, biznesie i zarządzaniu, usługi 
menedżerskie, usługi badania rynku i opinii publicznej, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
kompleksowa oferta towarów umożliwiająca nabywcom 
rozeznanie i zakup tych towarów w sklepach i hurtowniach 
branży elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
artykułów radiowo-telewizyjnych i elektronicznych, kompu-
terowej, sprzętu telekomunikacyjnego, promocja inwestycji 
w zakresie telekomunikacji, organizowanie wystaw w celach 
handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usłu-
gi sprzedaży na telefon w imieniu osób trzecich w związku 
ze sprzętem medycznym i teleinformatycznym, telemar-
keting, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja 
informacji do komputerowych baz danych, zarządzanie 
inwestycjami z zakresu Internetu i infrastruktury multime-
dialnej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, usługi w zakresie obrotu gazem i energią, 
sprzedaż gazu, sprzedaż energii elektrycznej, usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych 
dla osób trzecich, 36 sprzedaż na kredyt, leasing, doradztwo 
w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, emi-
sja i obsługa bonów wartościowych, kart kredytowych i kart 
przedpłatowych w telefonii, prowadzenie rozliczeń finan-
sowych transakcji, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, 
monitoring i windykacja należności, 37 konserwacja i napra-
wy maszyn biurowych i maszyn księgujących, instalowanie, 
konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, instalowa-
nie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi 
instalacyjne w zakresie telekomunikacji, usługi budowlane 
w zakresie infrastruktury internetowej i multimedialnej, 
38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o teleko-
munikacji, przesyłanie informacji, łączność przez terminale 
komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej 
i dźwiękowej za pomocą komputerów, łączność poprzez 
sieć światłowodową, łączność radiowa, łączność telefonicz-
na, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczta elektroniczna, 
usługi połączeń i tras połączeń dla telekomunikacji, połą-
czenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, przekaz satelitarny, wypożyczanie aparatury 
do przesyłania informacji, przydzielanie dostępu do świato-
wej sieci komputerowej, telefonia komórkowa, połączenia 
telefoniczne, usługi telefoniczne, obsługa telekonferencji, 
telewizja kablowa, transmisja programów telewizyjnych, 
wypożyczanie modemów i bramek telefonii internetowej, 
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do prze-
syłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, zlecenia przywoławcze za pomocą środków łączności 
elektronicznej, transmisja danych, przetwarzanie danych, 
usługi telefonii internetowej, obsługa i wynajem infolinii, 
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usługi w zakresie infolinii serwisowych w dziedzinie tele-
komunikacji, energetyki i telemedycyny, usługi w zakresie 
elektronicznych biur obsługi klienta na stronach światowej 
sieci rozległej (WWW) w dziedzinie telekomunikacji, sygna-
łów telewizyjnych i radiowych, energetyki i telemedycyny, 
przesyłanie informacji medycznej za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, 39 dostarczanie towarów i innych przesy-
łek, magazynowanie dokumentów w archiwach, dystrybucja 
energii, dystrybucja gazu, transport rurociągami, 41 produk-
cja filmów w tym filmów wideo, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i szkoleń, edukacja z zakresu informatyki 
i telekomunikacji, medyczne usługi edukacyjne, 42 odpłatne 
udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie 
komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów, 
usługi w zakresie artystycznej grafiki komputerowej, zakła-
danie i prowadzenie stron WWW, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie budowy i ana-
liz systemów komputerowych, usługi w zakresie badania 
i udoskonalania nowych produktów, usługi projektowe 
w zakresie programowania sprzętu komputerowego i tele-
komunikacyjnego, techniczna obsługa sprzedaży on-line dla 
sklepów internetowych w dziedzinie usług komputerowych 
i sprzętu komputerowego, sprzętu teleinformatycznego, 
usług telekomunikacyjnych, energetycznych, telemedycz-
nych, ekspertyzy i badania geologiczne w zakresie złóż gazu, 
poszukiwania gazu i ropy naftowej, 44 medyczne badanie 
osób, usługi informacji medycznej, usługi oceny medycznej, 
wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi obrazowania 
medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi 
doradztwa dietetycznego, usługi informatyczne w zakresie 
opieki medycznej i telemedycyny polegające na zapewnia-
niu badań medycznych na odległość i monitorowania pa-
cjentów, usługi medyczne w zakresie stanu zdrowia, usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług 
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line 
z wyjątkiem stomatologii, usługi diagnostyki medycznej on-
-line z wyjątkiem stomatologii, 45 opieka prawna, obrót pra-
wami do domen internetowych.

(210) 479742 (220) 2017 12 05
(731) NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) telego.pl
(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia do prze-
twarzania danych i informacji, elektroniczne bazy danych, 
aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, modemy i bram-
ki komputerowe, sprzęt telekomunikacyjny, 10 medyczne 
przyrządy diagnostyczne, medyczne przetworniki ciśnienia 
tętna, przyrządy do analizy medycznej, skanery do użytku 
medycznego, elektrody do użytku medycznego, analizatory 
automatyczne do diagnostyki medycznej, aparatura elektro-
niczna do użytku medycznego, przyrządy medyczne do od-
czytywania i rejestrowania danych fizjologicznych, elektro-
niczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, 
elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycz-
nego, elektroniczne rejestratory tętna, akcesoria telefoniczne 
do użytku diagnostyki medycznej, 35 prowadzenie intere-
sów osób trzecich w reklamie, biznesie i zarządzaniu, usługi 
menedżerskie, usługi badania rynku i opinii publicznej, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
kompleksowa oferta towarów umożliwiająca nabywcom 
rozeznanie i zakup tych towarów w sklepach i hurtowniach 
branży elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
artykułów radiowo-telewizyjnych i elektronicznych, kompu-
terowej, sprzętu telekomunikacyjnego, promocja inwestycji 
w zakresie telekomunikacji, organizowanie wystaw w celach 
handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usłu-

gi sprzedaży na telefon w imieniu osób trzecich w związku 
ze sprzętem medycznym i teleinformatycznym, telemar-
keting, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja 
informacji do komputerowych baz danych, zarządzanie 
inwestycjami z zakresu Internetu i infrastruktury multime-
dialnej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, usługi w zakresie obrotu gazem i energią, 
sprzedaż gazu, sprzedaż energii elektrycznej, usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych 
dla osób trzecich, 36 sprzedaż na kredyt, leasing, doradztwo 
w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, emi-
sja i obsługa bonów wartościowych, kart kredytowych i kart 
przedpłatowych w telefonii, prowadzenie rozliczeń finan-
sowych transakcji, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, 
monitoring i windykacja należności, 37 konserwacja i napra-
wy maszyn biurowych i maszyn księgujących, instalowanie, 
konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, instalowa-
nie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi 
instalacyjne w zakresie telekomunikacji, usługi budowlane 
w zakresie infrastruktury internetowej i multimedialnej, 
38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o teleko-
munikacji, przesyłanie informacji, łączność przez terminale 
komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej 
i dźwiękowej za pomocą komputerów, łączność poprzez 
sieć światłowodową, łączność radiowa, łączność telefonicz-
na, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczta elektroniczna, 
usługi połączeń i tras połączeń dla telekomunikacji, połą-
czenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, przekaz satelitarny, wypożyczanie aparatury 
do przesyłania informacji, przydzielanie dostępu do świato-
wej sieci komputerowej, telefonia komórkowa, połączenia 
telefoniczne, usługi telefoniczne, obsługa telekonferencji, 
telewizja kablowa, transmisja programów telewizyjnych, 
wypożyczanie modemów i bramek telefonii internetowej, 
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do prze-
syłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, zlecenia przywoławcze za pomocą środków łączności 
elektronicznej, transmisja danych, przetwarzanie danych, 
usługi telefonii internetowej, obsługa i wynajem infolinii, 
usługi w zakresie infolinii serwisowych w dziedzinie tele-
komunikacji, energetyki i telemedycyny, usługi w zakresie 
elektronicznych biur obsługi klienta na stronach światowej 
sieci rozległej (WWW) w dziedzinie telekomunikacji, sygna-
łów telewizyjnych i radiowych, energetyki i telemedycyny, 
przesyłanie informacji medycznej za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, 39 dostarczanie towarów i innych przesy-
łek, magazynowanie dokumentów w archiwach, dystrybucja 
energii, dystrybucja gazu, transport rurociągami, 41 produk-
cja filmów w tym filmów wideo, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i szkoleń, edukacja z zakresu informatyki 
i telekomunikacji, medyczne usługi edukacyjne, 42 odpłatne 
udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie 
komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów, 
usługi w zakresie artystycznej grafiki komputerowej, zakła-
danie i prowadzenie stron WWW, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie budowy i analiz 
systemów komputerowych, usługi w zakresie badania i udo-
skonalania nowych produktów, usługi projektowe w zakresie 
programowania sprzętu komputerowego i telekomunika-
cyjnego, techniczna obsługa sprzedaży on-line dla sklepów 
internetowych w dziedzinie usług komputerowych i sprzętu 
komputerowego, sprzętu teleinformacyjnego, usług teleko-
munikacyjnych, energetycznych, telemedycznych, eksperty-
zy i badania geologiczne w zakresie złóż gazu, poszukiwania 
gazu i ropy naftowej, 44 medyczne badanie osób, usługi 
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informacji medycznej, usługi oceny medycznej, wypożycza-
nie sprzętu medycznego, usługi obrazowania medycznego, 
organizowanie leczenia medycznego, usługi doradztwa 
dietetycznego, usługi informatyczne w zakresie opieki me-
dycznej i telemedycyny polegające na zapewnieniu badań 
medycznych na odległość i monitorowania pacjentów, 
usługi medyczne w zakresie stanu zdrowia, usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie 
prowadzenia dokumentacji medycznej on-line z wyjątkiem 
stomatologii, usługi diagnostyki medycznej on-line z wyjąt-
kiem stomatologii, 45 opieka prawna, obrót prawami do do-
men internetowych.

(210) 482488 (220) 2018 02 18
(731) BIOARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) bioExpert NATURALNIE BEZPIECZNIE

(531) 04.05.01, 09.07.25, 27.05.01, 29.01.15, 16.03.13, 26.11.01
(510), (511) 1 aktywatory biologiczne, biologiczne prepara-
ty do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, dodatki 
biologiczne służące do przekształcania plonów w kompost, 
dodatki biologiczne do instalacji sanitarnych, kanalizacji, 
dodatki biologiczne do małych zbiorników wodnych, pre-
paraty biologiczne dla rolnictwa, detergenty do użytku 
przemysłowego, 3 kosmetyki, detergenty inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycz-
nych, 35 sprzedaż produktów ekologicznych, produktów 
do ochrony środowiska, artykułów gospodarstwa domowe-
go, artykułów hydraulicznych, chemicznych, 40 dezodoryza-
cja powietrza, oczyszczanie powietrza, odświeżanie powie-
trza, unieszkodliwianie odpadów, 42 ochrona środowiska, 
doradztwo w zakresie procesów oczyszczania ścieków, 
unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania powietrza, bada-
nia biologiczne, chemiczne.

(210) 482907 (220) 2018 02 28
(731) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD , Kobyłka
(540) Milionerki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 482931 (220) 2018 02 28
(731) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka
(540) Sprinterki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 482936 (220) 2018 02 28
(731) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka
(540) Pryncy Power
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 483032 (220) 2018 03 02
(731) AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) MADE IN Mazovia. heart of Poland

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 02.09.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, 
dyski do nagrywania, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe 
nośniki do nagrywania danych, oprogramowanie kompute-
rowe, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje kompu-
terowe do pobrania, banki energii, 16 papier i karton, dru-
ki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne 
i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i dydak-
tyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owi-
jania i pakowania, artykuły do pisania i stemplowania, arty-
kuły do kreowania i ścierania, atlasy, czasopisma branżowe, 
czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, fotografie, ga-
zety, katalogi, karty informacyjne, koperty, książki, materiały 
piśmienne, torby papierowe, wyposażenie edukacyjne, pla-
katy, pocztówki, pudełka, szablony znakowania, 21 statuetki 
ceramiczne, statuetki ze szkła, statuetki z kryształu, statuetki 
z porcelany, wyroby z przetworzonego i nieprzetworzonego 
szkła, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do za-
bawy, sprzęt do gier wideo, 35 reklama, zarządzanie w dzia-
łalności gospodarczej, administrowanie działalności gospo-
darczej, dotyczące marketingu, sprzedażą, analiza danych 
biznesowych, usługi informacyjne związane z działalnością 
biznesową, badania rynkowe, dostarczanie informacji han-
dlowych konsumentom, dystrybucja broszur reklamowych, 
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prace biurowe, dystrybucja materiałów promocyjnych, re-
klamowych, marketingowych, gromadzenie danych, ocena 
możliwości działalności gospodarczej, organizacja targów 
handlowych, organizacja stoisk wystawienniczych, organi-
zacja misji gospodarczych krajowych i zagranicznych, orga-
nizowanie spotkań biznesowych w kraju i zagranicą, prowa-
dzenie badań marketingowych, usługi w zakresie promocji, 
doradztwo i konsultacje w działalności gospodarczej, orga-
nizacja i przeprowadzanie szkoleń, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 483060 (220) 2018 03 03
(731) BIOFREDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) bioskutecznie

(531) 05.11.10, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 aktywatory biologiczne, biologiczne prepara-
ty do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, dodatki 
biologiczne służące do przekształcania plonów w kompost, 
dodatki biologiczne do instalacji sanitarnych, kanalizacji, 
dodatki biologiczne do małych zbiorników wodnych, pre-
paraty biologiczne dla rolnictwa, detergenty do użytku 
przemysłowego, 3 kosmetyki, detergenty inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycz-
nych, 35 sprzedaż produktów ekologicznych, produktów 
do ochrony środowiska, artykułów gospodarstwa domo-
wego, artykułów hydraulicznych, chemicznych, produktów 
z branży ochrony i bezpieczeństwa, 40 dezodoryzacja po-
wietrza, oczyszczanie powietrza, odświeżanie powietrza, 
unieszkodliwianie odpadów, doradztwo w zakresie pro-
cesów oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów 
i oczyszczania powietrza, 42 ochrona środowiska naturalne-
go poprzez badania w zakresie pomiarów emisji i imisji zanie-
czyszczeń pyłowo-gazowych, kompleksowych analiz wód, 
ścieków i osadów ściekowych, analiz fizyko-chemicznych, 
w tym oznaczanie metali, substancji organicznych i nieorga-
nicznych, analizy mikrobiologiczne w zakresie oznaczania 
bakterii, drożdży, pleśni, badania biologiczne, chemiczne.

(210) 483223 (220) 2018 03 07
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) WYDZIAŁ EKONOMICZNY

(531) 18.03.05, 01.15.24, 18.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa 
wyższego polegające na kształceniu studentów, prowa-
dzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, 
studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych 
oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz 

kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie koresponden-
cyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, 
usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w spra-
wie wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania 
zawodowego, organizowanie, prowadzenie seminariów, 
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów w celach na-
ukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi bi-
blioteczne polegające na udostępnianiu i prezentacji zbio-
rów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych, nagrań 
audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego 
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie 
działalności wydawniczej, usługi w zakresie kształcenia i pro-
mowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów 
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania 
i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademic-
kiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla 
młodzieży akademickiej jako rozrywka, usługi tłumaczenia 
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi 
organizowania konkursów edukacyjnych, usługi publikacji 
elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz osób 
trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydaw-
nictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania 
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spekta-
kli teatralnych i telewizyjnych, usługi organizowania i prowa-
dzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych 
poziomach kształcenia, usługi przygotowywania i prowa-
dzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych 
i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach.

(210) 483224 (220) 2018 03 07
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) FACULTY OF ECONOMICS

(531) 01.15.24, 18.03.05, 18.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa 
wyższego polegające na kształceniu studentów, prowa-
dzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, 
studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych 
oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz 
kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie koresponden-
cyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, 
usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w spra-
wie wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania 
zawodowego, organizowanie, prowadzenie seminariów, 
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów w celach na-
ukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi bi-
blioteczne polegające na udostępnianiu i prezentacji zbio-
rów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych, nagrań 
audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego 
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie 
działalności wydawniczej, usługi w zakresie kształcenia i pro-
mowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów 
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania 
i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademic-
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kiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla 
młodzieży akademickiej jako rozrywka, usługi tłumaczenia 
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi 
organizowania konkursów edukacyjnych, usługi publikacji 
elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz osób 
trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydaw-
nictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania 
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spekta-
kli teatralnych i telewizyjnych, usługi organizowania i prowa-
dzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych 
poziomach kształcenia, usługi przygotowywania i prowa-
dzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych 
i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach.

(210) 483835 (220) 2018 03 21
 (310) 1859067 (320) 2017 09 22 (330) CA
(731) SPECTRUM CANNABIS CANADA LTD., Smiths Falls, CA
(540) SpectrumCannabis

(531) 01.03.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 marihuana medyczna, medyczne konopie 
siewne i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi 
służące poprawie zdrowia ogólnego i samopoczucia, sprosz-
kowane białko na bazie konopi, białko i błonnik w proszku 
na bazie konopi, batony na bazie konopi, zastępujące po-
siłki, lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych i z mari-
huany, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty 
z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne 
marihuany, które mogą być legalnie produkowane, miano-
wicie płyny, oleje, spraye do jamy ustnej, kapsułki, lecznicze 
oleje konopne, produkty do podawania marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych mianowicie spraye 
do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermalne, na-
poje na bazie konopi do celów medycznych i zdrowotnych, 
napoje na bazie konopi siewnych do celów medycznych 
i zdrowotnych, produkty i substancje farmaceutyczne, pre-
paraty do znieczulenia miejscowego, systemy podawania 
leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele, 
kremy, spraye, balsamy i maści, które działają jako baza i przy-
gotowują skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które 
są wchłaniane przez skórę do układu krwionośnego, środki 
przeciwbólowe, antybiotyki, 35 rozwój, zarządzanie i ob-
sługa w zakresie działalności gospodarczej w branży opieki 
zdrowotnej, branży marihuany medycznej i w branży za-
awansowanych technologii, porady i informacje dotyczące 
zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospo-
darczej, wypożyczanie szklarni i szklarni dla ogrodnictwa, 
wynajem miejsca do przechowywania, marketing, miano-
wicie marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług in-
nych osób, usługi marketingowe w zakresie organizowania 
dystrybucji produktów innych osób oraz marketing cyfrowy 
w zakresie towarów i usług innych osób za pośrednictwem 
stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci 
społecznościowych, sprzedaż i dystrybucja marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych, olejków z konopi 
siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych i ma-
rihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów 
z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spożyw-
czych, napojów, preparatów do higieny osobistej, prepara-
tów do pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, 

artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biuro-
wych, druków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihu-
any medycznej poprzez zarządzanie programami pomocy 
cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej oraz 
zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie 
marihuany medycznej, sprzedaż i dystrybucja marihuany 
medycznej i konopi medycznych oraz sprzętu i produktów 
do podawania marihuany medycznej i konopi medycznych 
takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urzą-
dzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spraye do jamy 
ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olejki i kremy nasą-
czane konopiami siewnymi i plastry transdermalne nasącza-
ne konopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń 
rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, 
płynów, balsamów, olejków i kremów nasączanych konopia-
mi siewnymi i plastrów transdermalnych do podawania le-
ków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji, 
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fa-
jek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, na-
rgili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek 
do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, 
bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cy-
garniczek, 44 uprawa, hodowla, przetwarzanie i produkcja 
marihuany medycznej, marihuany, konopi siewnych, usługi 
poradnictwa w zakresie medycznej marihuany i medycz-
nych konopi siewnych, obsługa centrów odnowy biologicz-
nej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich dla pacjen-
tów stosujących marihuanę medyczną, usługi poradnictwa 
medycznego i usługi edukacyjne dotyczące marihuany, 
konopi siewnych i olejów konopnych, usługi edukacji me-
dycznej i informacji dotyczące marihuany i konopi siewnych, 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie udzielania licencji 
dotyczącej marihuany medycznej, marihuany i konopi siew-
nych, udzielanie informacji medycznych, usługi ogrodnicze, 
sadzonki roślin, ogrodnictwo, usługi z zakresu szkółek roślin, 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych, usługi konsultacyj-
ne i doradcze w zakresie marihuany i konopi siewnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa, marihuany medycz-
nej, marihuany, konopi siewnych i olejów konopnych, udo-
stępnianie strony internetowej z informacjami w zakresie 
marihuany medycznej i medycznych konopi siewnych.

(210) 483837 (220) 2018 03 21
 (310) 1859068 (320) 2017 09 22 (330) CA
(731) SPECTRUM CANNABIS CANADA LTD., Smiths Falls, CA
(540) Spectrum Cannabis

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 01.03.02
(510), (511) 5 marihuana medyczna, medyczne konopie 
siewne i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi 
służące poprawie zdrowia ogólnego i samopoczucia, sprosz-
kowane białko na bazie konopi, białko i błonnik w proszku 
na bazie konopi, batony na bazie konopi, zastępujące po-
siłki, lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych i z mari-
huany, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty 
z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne 
marihuany, które mogą być legalnie produkowane, miano-
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wicie płyny, oleje, spraye do jamy ustnej, kapsułki, lecznicze 
oleje konopne, produkty do podawania marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych mianowicie spraye 
do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermalne, na-
poje na bazie konopi do celów medycznych i zdrowotnych, 
napoje na bazie konopi siewnych do celów medycznych 
i zdrowotnych, produkty i substancje farmaceutyczne, pre-
paraty do znieczulenia miejscowego, systemy podawania 
leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele, 
kremy, spraye, balsamy i maści, które działają jako baza i przy-
gotowują skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które 
są wchłaniane przez skórę do układu krwionośnego, środki 
przeciwbólowe, antybiotyki, 35 rozwój, zarządzanie i ob-
sługa w zakresie działalności gospodarczej w branży opieki 
zdrowotnej, branży marihuany medycznej i w branży za-
awansowanych technologii, porady i informacje dotyczące 
zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospo-
darczej, wypożyczanie szklarni i szklarni dla ogrodnictwa, 
wynajem miejsca do przechowywania, marketing, miano-
wicie marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług in-
nych osób, usługi marketingowe w zakresie organizowania 
dystrybucji produktów innych osób oraz marketing cyfrowy 
w zakresie towarów i usług innych osób za pośrednictwem 
stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci 
społecznościowych, sprzedaż i dystrybucja marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych, olejków z konopi 
siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych i ma-
rihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów 
z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spożyw-
czych, napojów, preparatów do higieny osobistej, prepara-
tów do pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, 
artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biuro-
wych, druków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihu-
any medycznej poprzez zarządzanie programami pomocy 
cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej oraz 
zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie 
marihuany medycznej, sprzedaż i dystrybucja marihuany 
medycznej i konopi medycznych oraz sprzętu i produktów 
do podawania marihuany medycznej i konopi medycznych 
takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urzą-
dzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spraye do jamy 
ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olejki i kremy nasą-
czane konopiami siewnymi i plastry transdermalne nasącza-
ne konopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń 
rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, 
płynów, balsamów, olejków i kremów nasączanych konopia-
mi siewnymi i plastrów transdermalnych do podawania le-
ków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji, 
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fa-
jek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, na-
rgili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek 
do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, 
bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cy-
garniczek, 44 uprawa, hodowla, przetwarzanie i produkcja 
marihuany medycznej, marihuany, konopi siewnych, usługi 
poradnictwa w zakresie medycznej marihuany i medycz-
nych konopi siewnych, obsługa centrów odnowy biologicz-
nej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich dla pacjen-
tów stosujących marihuanę medyczną, usługi poradnictwa 
medycznego i usługi edukacyjne dotyczące marihuany, 
konopi siewnych i olejów konopnych, usługi edukacji me-
dycznej i informacji dotyczące marihuany i konopi siewnych, 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie udzielania licencji 
dotyczącej marihuany medycznej, marihuany i konopi siew-
nych, udzielanie informacji medycznych, usługi ogrodnicze, 
sadzonki roślin, ogrodnictwo, usługi z zakresu szkółek roślin, 

usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych, usługi konsultacyj-
ne i doradcze w zakresie marihuany i konopi siewnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa, marihuany medycz-
nej, marihuany, konopi siewnych i olejów konopnych, udo-
stępnianie strony internetowej z informacjami w zakresie 
marihuany medycznej i medycznych konopi siewnych.

(210) 483839 (220) 2018 03 21
 (310) 1859069 (320) 2017 09 22 (330) CA
(731) SPECTRUM CANNABIS CANADA LTD., Smiths Falls, CA
(540) Spectrum Cannabis

(531) 01.03.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 marihuana medyczna, medyczne konopie 
siewne i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi 
służące poprawie zdrowia ogólnego i samopoczucia, sprosz-
kowane białko na bazie konopi, białko i błonnik w proszku 
na bazie konopi, batony na bazie konopi, zastępujące po-
siłki, lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych i z mari-
huany, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty 
z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne 
marihuany, które mogą być legalnie produkowane, miano-
wicie płyny, oleje, spraye do jamy ustnej, kapsułki, lecznicze 
oleje konopne, produkty do podawania marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych mianowicie spraye 
do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermalne, na-
poje na bazie konopi do celów medycznych i zdrowotnych, 
napoje na bazie konopi siewnych do celów medycznych 
i zdrowotnych, produkty i substancje farmaceutyczne, pre-
paraty do znieczulenia miejscowego, systemy podawania 
leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele, 
kremy, spraye, balsamy i maści, które działają jako baza i przy-
gotowują skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które 
są wchłaniane przez skórę do układu krwionośnego, środki 
przeciwbólowe, antybiotyki, 35 rozwój, zarządzanie i ob-
sługa w zakresie działalności gospodarczej w branży opieki 
zdrowotnej, branży marihuany medycznej i w branży za-
awansowanych technologii, porady i informacje dotyczące 
zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospo-
darczej, wypożyczanie szklarni i szklarni dla ogrodnictwa, 
wynajem miejsca do przechowywania, marketing, miano-
wicie marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług in-
nych osób, usługi marketingowe w zakresie organizowania 
dystrybucji produktów innych osób oraz marketing cyfrowy 
w zakresie towarów i usług innych osób za pośrednictwem 
stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci 
społecznościowych, sprzedaż i dystrybucja marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych, olejków z konopi 
siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych i ma-
rihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów 
z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spożyw-
czych, napojów, preparatów do higieny osobistej, prepara-
tów do pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, 
artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biuro-
wych, druków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihu-
any medycznej poprzez zarządzanie programami pomocy 
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cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej oraz 
zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie 
marihuany medycznej, sprzedaż i dystrybucja marihuany 
medycznej i konopi medycznych oraz sprzętu i produktów 
do podawania marihuany medycznej i konopi medycznych 
takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urzą-
dzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spraye do jamy 
ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olejki i kremy nasą-
czane konopiami siewnymi i plastry transdermalne nasącza-
ne konopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń 
rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, 
płynów, balsamów, olejków i kremów nasączanych konopia-
mi siewnymi i plastrów transdermalnych do podawania le-
ków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji, 
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fa-
jek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, na-
rgili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek 
do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, 
bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cy-
garniczek, 44 uprawa, hodowla, przetwarzanie i produkcja 
marihuany medycznej, marihuany, konopi siewnych, usługi 
poradnictwa w zakresie medycznej marihuany i medycz-
nych konopi siewnych, obsługa centrów odnowy biologicz-
nej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich dla pacjen-
tów stosujących marihuanę medyczną, usługi poradnictwa 
medycznego i usługi edukacyjne dotyczące marihuany, 
konopi siewnych i olejów konopnych, usługi edukacji me-
dycznej i informacji dotyczące marihuany i konopi siewnych, 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie udzielania licencji 
dotyczącej marihuany medycznej, marihuany i konopi siew-
nych, udzielanie informacji medycznych, usługi ogrodnicze, 
sadzonki roślin, ogrodnictwo, usługi z zakresu szkółek roślin, 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych, usługi konsultacyj-
ne i doradcze w zakresie marihuany i konopi siewnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa, marihuany medycz-
nej, marihuany, konopi siewnych i olejów konopnych, udo-
stępnianie strony internetowej z informacjami w zakresie 
marihuany medycznej i medycznych konopi siewnych.

(210) 483850 (220) 2018 03 21
 (310) 1859066 (320) 2017 09 22 (330) CA
(731) SPECTRUM CANNABIS CANADA LTD., Smiths Falls, CA
(540) SpectrumCannabis

(531) 01.03.02, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 marihuana medyczna, medyczne konopie 
siewne i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi 
służące poprawie zdrowia ogólnego i samopoczucia, sprosz-
kowane białko na bazie konopi, białko i błonnik w proszku 
na bazie konopi, batony na bazie konopi, zastępujące posiłki, 
lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, miano-
wicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych i z marihuany, 
ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty z marihu-
any, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne marihuany, 
które mogą być legalnie produkowane, mianowicie płyny, 
oleje, spraye do jamy ustnej, kapsułki, lecznicze oleje konop-
ne, produkty do podawania marihuany medycznej i medycz-
nych konopi siewnych mianowicie spraye do jamy ustnej, 
kapsułki żelowe i plastry transdermalne, napoje na bazie ko-
nopi do celów medycznych i zdrowotnych, napoje na bazie 
konopi siewnych do celów medycznych i zdrowotnych, pro-

dukty i substancje farmaceutyczne, preparaty do znieczule-
nia miejscowego, systemy podawania leków do stosowania 
miejscowego, mianowicie pianki, żele, kremy, spraye, balsamy 
i maści, które działają jako baza i przygotowują skórę do przy-
jęcia preparatów leczniczych, które są wchłaniane przez skórę 
do układu krwionośnego, środki przeciwbólowe, antybiotyki, 
35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie działalności go-
spodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany 
medycznej i w branży zaawansowanych technologii, porady 
i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nad-
zór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, wypożyczanie szklarni i szklarni dla 
ogrodnictwa, wynajem miejsca do przechowywania, marke-
ting, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie towarów 
i usług innych osób, usługi marketingowe w zakresie organi-
zowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing 
cyfrowy w zakresie towarów i usług innych osób za pośred-
nictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji 
i sieci społecznościowych, sprzedaż i dystrybucja marihuany 
medycznej i medycznych konopi siewnych, olejków z konopi 
siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych i ma-
rihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów 
z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spożyw-
czych, napojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów 
do pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, arty-
kułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, dru-
ków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihuany medycznej 
poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprzedaż 
i dystrybucja marihuany medycznej oraz zapewnianie progra-
mów pomocy cenowej w dziedzinie marihuany medycznej, 
sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej i konopi me-
dycznych oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany 
medycznej i konopi medycznych takich jak fajki ręczne, fajki 
wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, wapory-
zatory doustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, płyny, 
balsamy, olejki i kremy nasączane konopiami siewnymi i pla-
stry transdermalne nasączane konopiami siewnymi, sprzedaż 
nebulizatorów, urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ust-
nej, kapsułek żelowych, płynów, balsamów, olejków i kremów 
nasączanych konopiami siewnymi i plastrów transdermalnych 
do podawania leków oraz waporyzatorów do celów medycz-
nych i produkcji, sprzedaż produktów i akcesoriów dla pala-
czy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, 
fajek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków 
do ziół, karteczek do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapa-
łek, popielniczek, bibułek papierosowych, maszyn do robienia 
papierosów, cygarniczek, 44 uprawa, hodowla, przetwarzanie 
i produkcja marihuany medycznej, marihuany, konopi siew-
nych, usługi poradnictwa w zakresie medycznej marihuany 
i medycznych konopi siewnych, obsługa centrów odnowy 
biologicznej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich dla 
pacjentów stosujących marihuanę medyczną, usługi porad-
nictwa medycznego i usługi edukacyjne dotyczące marihu-
any, konopi siewnych i olejów konopnych, usługi edukacji me-
dycznej i informacji dotyczące marihuany i konopi siewnych, 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie udzielania licencji 
dotyczącej marihuany medycznej, marihuany i konopi siew-
nych, udzielanie informacji medycznych, usługi ogrodnicze, 
sadzonki roślin, ogrodnictwo, usługi z zakresu szkółek roślin, 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych, usługi konsultacyjne 
i doradcze w zakresie marihuany i konopi siewnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa, marihuany medycznej, 
marihuany, konopi siewnych i olejów konopnych, udostępnia-
nie strony internetowej z informacjami w zakresie marihuany 
medycznej i medycznych konopi siewnych.
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(210) 483851 (220) 2018 03 21
(731) KRAWIEC JOWITA, KRAWIEC KARINA KRAWIEC 

TRAKTOR SPÓŁKA CYWILNA, Paciorkowa Wola Nowa
(540) Kraft

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 12 ciągniki rolnicze.

(210) 484079 (220) 2018 03 26
(731) OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) OK SYSTEM

(531) 26.01.05, 26.01.10, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty kodowane, karty z mikroprocesorem, 
karty z chipem, karty identyfikujące, karty elektroniczne, 
karty magnetyczne, karty zakodowane magnetycznie, 
magnetyczne karty identyfikujące, dyski do rejestracji 
dźwięku, dyski magnetyczne, dyski kompaktowe, kodery 
magnetyczne, mikroprocesory, urządzenia do przetwarza-
nia danych, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne 
nośniki informacji, czytniki kodów, w tym kodów kresko-
wych, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki 
kart kodowanych magnetycznie, 35 reklama, badania ryn-
ku, usługi w zakresie programów lojalnościowych i mo-
tywacyjnych, prowadzenie programów lojalnościowych 
i motywacyjnych, obsługa programów lojalnościowych, 
usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, 
badania marketingowe, badania opinii publicznej, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie tar-
gów w celach reklamowych, wynajmowanie nośników 
reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
prace biurowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku inne 
niż zakwaterowanie i wyżywienie, usługi w zakresie po-
prawiania kondycji i zdrowia, usługi w zakresie kultury fi-
zycznej, usługi klubowe, usługi w zakresie rekreacji, usługi 
w zakresie sportu, organizowanie wypoczynku w zakresie 
innym niż zakwaterowanie i wyżywienie, organizowanie 
i obsługa konkursów, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie rekreacji, organizowanie rozrywki, organi-
zowanie zajęć sportowych, organizowanie zajęć w celu 
poprawiania kondycji i zdrowia, informacja o rozrywce, 
informacja o poprawianiu kondycji i zdrowia, informacja 
o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o zajęciach sportowych, informacja o wypoczynku, 
informacja o biletach na imprezy kulturalne, rozrywkowe 
i sportowe.

(210) 484085 (220) 2018 03 26
(731) OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) OK SYSTEM

(531) 26.01.05, 26.01.10, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty kodowane, karty z mikroprocesorem, 
karty z chipem, karty identyfikujące, karty elektroniczne, 
karty magnetyczne, karty zakodowane magnetycznie, ma-
gnetyczne karty identyfikujące, dyski do rejestracji dźwięku, 
dyski magnetyczne, dyski kompaktowe, kodery magnetycz-
ne, mikroprocesory, urządzenia do przetwarzania danych, 
magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki infor-
macji, czytniki kodów, w tym kodów kreskowych, czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kart kodowanych 
magnetycznie, 35 reklama, badania rynku, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych, prowadzenie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych, obsługa pro-
gramów lojalnościowych, usługi administracyjne w zakresie 
kart lojalnościowych, badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organi-
zowanie targów w celach reklamowych, wynajmowanie no-
śników reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
prace biurowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku inne niż 
zakwaterowanie i wyżywienie, usługi w zakresie poprawia-
nia kondycji i zdrowia, usługi w zakresie kultury fizycznej, 
usługi klubowe, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie 
sportu, organizowanie wypoczynku w zakresie innym niż 
zakwaterowanie i wyżywienie, organizowanie i obsługa kon-
kursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie 
rekreacji, organizowanie rozrywki, organizowanie zajęć spor-
towych, organizowanie zajęć w celu poprawiania kondycji 
i zdrowia, informacja o rozrywce, informacja o poprawianiu 
kondycji i zdrowia, informacja o rekreacji, informacja o im-
prezach rozrywkowych, informacja o zajęciach sportowych, 
informacja o wypoczynku, informacja o biletach na imprezy 
kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 484088 (220) 2018 03 26
(731) OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) OK SYSTEM
(510), (511) 9 karty kodowane, karty z mikroprocesorem, 
karty z chipem, karty identyfikujące, karty elektroniczne, 
karty magnetyczne, karty zakodowane magnetycznie, ma-
gnetyczne karty identyfikujące, dyski do rejestracji dźwięku, 
dyski magnetyczne, dyski kompaktowe, kodery magnetycz-
ne, mikroprocesory, urządzenia do przetwarzania danych, 
magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki infor-
macji, czytniki kodów, w tym kodów kreskowych, czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kart kodowanych 
magnetycznie, 35 reklama, badania rynku, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych, prowadzenie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych, obsługa pro-
gramów lojalnościowych, usługi administracyjne w zakresie 
kart lojalnościowych, badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organi-
zowanie targów w celach reklamowych, wynajmowanie no-
śników reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
prace biurowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku inne niż 
zakwaterowanie i wyżywienie, usługi w zakresie poprawia-
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nia kondycji i zdrowia, usługi w zakresie kultury fizycznej, 
usługi klubowe, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie 
sportu, organizowanie wypoczynku w zakresie innym niż 
zakwaterowanie i wyżywienie, organizowanie i obsługa kon-
kursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie 
rekreacji, organizowanie rozrywki, organizowanie zajęć spor-
towych, organizowanie zajęć w celu poprawiania kondycji 
i zdrowia, informacja o rozrywce, informacja o poprawianiu 
kondycji i zdrowia, informacja o rekreacji, informacja o im-
prezach rozrywkowych, informacja o zajęciach sportowych, 
informacja o wypoczynku, informacja o biletach na imprezy 
kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 484175 (220) 2018 03 28
(731) GRUPA APTEKARSKA KUJAŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Poznań
(540) apteka WIELKOPOLSKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.20
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 484496 (220) 2018 04 05
(731) WOJTKIEWICZ EWA TANGO, Kraków
(540) YEVA let yourself be moved

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 25 odzież, kostiumy taneczne, odzież wieczoro-
wa, odzież sportowa, sukienki do tańca, wieczorowe i kok-
tajlowe, spódnice, bluzki, kombinezony, spodnie, koszule, 
kamizelki, marynarki, garnitury, obuwie do tańca.

(210) 484759 (220) 2018 04 12
(731) MALINOWSKI ALEKSANDER STOMATOLOGIA, 

Kluczbork
(540) ExiD Excellence in Dentistry Club

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.13.25
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią.

(210) 484791 (220) 2018 04 13
(731) ZAMOJSKA JULIA, Warszawa
(540) WIRTUALNE POMNIKI KU CZCI: KOMENDY KU NIEBU 

BROŃ KU SERCU BROŃ KU ZIEMI BROŃ

(531) 23.01.01, 24.13.09, 07.05.13, 27.05.01
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, prowadzenie baz danych z danymi osobowymi, 
38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sie-
ci komputerowych oraz Internetu.

(210) 484812 (220) 2018 04 13
(731) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,  

Radzyń Podlaski
(540) Radomir
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery 
twarogowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, 
twarogi, serki homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, 
śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki do kawy, ma-
ślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, pro-
dukty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożyw-
czych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmie-
tanek do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału 
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizo-
wanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, 
maślanki, mleka, informacja handlowa, promocja sprze-
daży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, 
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i pro-
wadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, 
serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, 
śmietanek do kawy, maślanki, mleka.

(210) 484816 (220) 2018 04 13
(731) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,  

Radzyń Podlaski
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(540) SER DŁUGODOJRZEWAJĄCY

(531) 27.05.01, 08.03.08, 08.03.09, 26.11.02
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twa-
rogowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, nabiału w szczególności serów, informacja 
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, na-
biału w szczególności serów, usługi organizowania progra-
mów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów.

(210) 484823 (220) 2018 04 13
(731) PREMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) SLAVA REPUBLIC

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 485016 (220) 2018 04 18
(731) KING KONG ESTORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KING KONG style

(531) 03.05.19, 03.05.20, 24.09.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły gimnastyczne, 32 wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe.

(210) 485132 (220) 2018 04 20
(731) KOPYTO ANNA, Katowice
(540) ENEROS Oszczędność w energii

(531) 27.05.01, 13.01.17, 10.01.20, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, panele słoneczne, solary, baterie sło-
neczne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą-
czania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania, regulacji, 
magazynowania i pomiaru zużycia energii elektrycznej, 
kondensatory mocy, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie 
sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu, analizy kosztów, 
pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, usługi w za-
kresie sprzedaży i dostawy energii elektrycznej oraz gazu, 
doradztwo w zakresie optymalizacji instalacji generowa-
nia ciepła, przygotowanie i realizacja zamówień w zakresie 
dostaw energii oraz gazu, 42 audyt energetyczny, doradz-
two w zakresie oszczędności energii, doradztwo związane 
z wydajnością energii, doradztwo w zakresie wykorzystania 
energii, profesjonalne konsultacje związane z wydajnością 
energetyczną w budynkach, badania techniczne i naukowe 
dotyczące energii, projektowanie systemów oświetlenio-
wych, projektowanie systemów pomiarowych, projekto-
wanie urządzeń energetycznych i urządzeń pomiarowych 
do odczytu energii elektrycznej.

(210) 485161 (220) 2018 04 23
(731) POGORIA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) pogoria

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszu-
ry, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 
działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe oraz 
naczynia do picia dla celów promocji działalności centrów 
handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezo-
ny, nakrycia głowy dla celów promocji działalności centrów 
handlowych, 35 usługi menedżerskie, prowadzenie inte-
resów osób trzecich, usługi reklamowe, promocja inwesty-
cji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, 
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie 
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, komplekso-
wa oferta różnorodnych towarów umożliwiająca nabywcom 
rozeznanie i zakup tych towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi w zakresie organizowania wystaw dzieł 
sztuki w celach aukcyjnych, aukcji, wernisaży, pokazy towa-
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rów, zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobran-
żowym, galerii handlowej i supermarkecie, administrowanie 
i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu 
i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, dobór 
personelu za pomocą testów, sprzedaż na kredyt w zakresie 
branży elektronicznej (rtv, agd), motoryzacyjnej, meblarskiej, 
budowlanej, a także świadczona w hipermarketach, pro-
wadzenie sklepów ze sprzedażą ratalną w zakresie branży 
elektronicznej (rtv, agd), motoryzacyjnej, meblarskiej, bu-
dowlanej, a także świadczoną w hipermarketach, 36 usługi 
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, 
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynko-
wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usłu-
gowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, wynajmowanie powierzni w centrach 
handlowych, doradztwo w sprawach finansowych, operacje 
i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nierucho-
mościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, 
hotelowymi i rozrywkowymi, leasing nieruchomości, wy-
dzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, pośrednic-
two w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie 
punktów wykonujących operacje bankowe, prowadzenie 
punktów wyceny biżuterii, prowadzenie zbiórek na cele do-
broczynne, prowadzenie kantorów wymiany walut, sponso-
rowanie finansowe.

(210) 485483 (220) 2018 04 29
(731) MITRĘGA PRZEMYSŁAW, WERTHEIM, DE
(540) beskid
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne do pielęgnacji urody 
i ciała, 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, dyski kom-
paktowe [CD – ROM-y], pamięci zewnętrzne USB, pamięci 
komputerowe, kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski 
narciarskie, kaski dla kolarzy, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, okulary narciarskie, okulary przeciwsłoneczne, 12 sa-
mochody, pojazdy silnikowe, 14 biżuteria, zegary i zegarki, 
urządzenia do pomiaru czasu, 16 papier, karton, produkty 
papiernicze, artykuły papiernicze, artykuły biurowe z wyjąt-
kiem mebli, przybory do pisania, fotografie [wydrukowane], 
18 torby, walizki, parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki 
turystyczne, 21 wyroby ze szkła i kamienia dla gospodarstwa 
domowego, 24 materiały tekstylne do produkcji odzieży, 
pościel, obrusy [niepapierowe], tkaniny, 25 bielizna termo-
aktywna, obuwie, buty narciarskie, buty sportowe, odzież, 
kurtki zimowe, spodnie outdoorowe zimowe, spodnie 
na śnieg, czapki, czapki z daszkiem, nakrycia głowy, opa-
ski zimowe, odzież sportowa dla kolarzy, kurtki dla kolarzy, 
kurtki przeciwdeszczowe dla kolarzy, peleryny dla kolarzy, 
spodenki dla kolarzy, skarpety i skarpetki, T-shirty, polo shirty, 
odzież sportowa dla narciarzy, spodnie narciarskie, spodnie 
narciarskie wodoodporne, odzież z windstoperem, odzież 
wodoodporna, kapelusze, daszki przeciwsłoneczne, 28 ar-
tykuły sportowe, gry, kijki narciarskie, kijki nordic walking, 
rękawice sportowe, zabawki, przyrządy gimnastyczne i tre-
ningowe, 32 napoje gazowane, soki naturalne, koncentraty 
do przygotowania napojów, piwo, woda mineralna, 33 na-
poje alkoholowe, 35 reklama, organizowanie imprez, public 
relations, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w za-
kresie zakupów, 38 udostępnianie połączenia ze światową 
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi 
wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do świato-
wej sieci komputerowej, 39 usługi transportowe, pakowa-

nie produktów i towarów, magazynowanie, organizowanie 
wycieczek, wypraw i podróży, rezerwacja miejsc na podróż, 
41 rozrywka [widowiska sportowe i kulturalne], montaż taśm 
wideo, produkcja filmów na taśmach wideo, wypożyczanie 
nagrań wideo, 45 własność intelektualna [licencjonowanie], 
zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi, rejestrowa-
nie nazw domen.

(210) 485499 (220) 2018 04 30
(731) ICG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ICG INVEST

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi wykonywane przez agencje nieru-
chomości, takie jak: pośrednictwo w handlu nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajmowanie 
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, doradztwo do spraw nie-
ruchomości, doradztwo i usługi finansowe, takie jak: analizy 
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, działalność 
finansowa, pośrednictwo przy zawieraniu umów kredy-
towych, zarządzanie finansami, usługi wykonywane przez 
agencje ubezpieczeniowe, takie jak: doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, ubez-
pieczenia, wycena ubezpieczenia, usługi dotyczące leasingu 
nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomo-
ści, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, 
dzierżawa nieruchomości, porady dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, informacje o powyższych usługach.

(210) 485511 (220) 2018 04 30
(731) WITKOWSKA HANNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE EKO-ERA BYDGOSZCZ, 
Bydgoszcz

(540) kokos

(531) 05.07.06, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze kokosowe do celów spożyw-
czych, organiczne oleje kokosowe do celów kulinarnych, na-
poje na bazie mleka kokosowego, mleko kokosowe do celów 
kulinarnych, mleko kokosowe w proszku, przekąski na bazie 
kokosu, mleko kokosowe jako napój, spożywcze oleje koko-
sowe, suszone orzechy kokosowe, mleko kokosowe, płatki 
kokosowe, proszek kokosowy, olej kokosowy, masło koko-
sowe [olej kokosowy], wiórki kokosowe, 31 łupiny orzechów 
kokosowych, orzechy kokosowe, świeże kokosy, nieprzetwo-
rzone kokosy, surowe kokosy.
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(210) 485554 (220) 2018 04 30
(731) GLOBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Globe Group Make IT better!

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 reklama, 42 projektowanie i rozwój kompute-
rowego sprzętu oprogramowania.

(210) 485562 (220) 2018 04 30
(731) PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Szklarnie Tunele Osłony nowoczesna uprawa pod 

osłonami

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.11.05, 07.11.25
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], materiały druko-
wane, publikacje drukowane, 35 usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie reklam, 39 dostarczanie gazet, 41 publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 485695 (220) 2018 05 07
(731) ZAGŁĘBIOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE 

RATUNKOWE, Sosnowiec
(540) WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 

ZAGŁĘBIOWSKIE WOPR RATOWNICTWO 
SPECJALISTYCZNE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.21, 
18.04.02, 24.13.01

(510), (511) 39 usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunko-
wych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, transport 
karetkowy, ratownictwo osób, akcje ratunkowe, usługi trans-
portu rannych, usługi ratownicze pojazdów w wodzie, usługi 
ratownicze, usługi ratownictwa, usługi ratownictwa jedno-
stek pływających, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, 
ratownictwo jachtów, transport, transport wodny, transport 
karetkami ratunkowymi, transport wodami śródlądowymi, 
usługi transportu rannych, transport łodziami, 41 szkolenie 

w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenie w szkoleniu po-
jazdów użytkowych, szkolenie w obchodzeniu się z psami, 
szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, usługi edu-
kacji medycznej, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, usługi 
szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 44 usługi 
medyczne, usługi w zakresie opieki medycznej, zapewnienie 
zaplecza medycznego w czasie imprez sportowych, 45 usłu-
gi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, ocena 
bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie bezpie-
czeństwa i zdrowia, ratownictwo z użyciem łodzi ratunko-
wych, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 485718 (220) 2018 05 08
(731) TROL INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wronki

(540) 2 2ClickShop

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.17
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie do wysyłania i pobierania za pośrednictwem przeno-
śnych i podręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych, 
oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilo-
wania, indeksowania, zapytań i wniosków oraz porządkowa-
nia informacji w sieciach komputerowych, oprogramowanie 
zarządzające komputerowymi bazami danych do użytku 
w: biznesie, nauce, technice, handlu, edukacji, informaty-
ce osobistej, używane wraz z pojedynczymi komputerami 
i lokalnymi i ogólnoświatowymi sieciami komputerowymi, 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania, analizy, od-
zyskiwania, monitorowania, zachowywania, raportowania, 
organizacji, przedstawiania w formie modelu, prognozowa-
nia, prezentowania i wyświetlania danych i informacji z kom-
puterowych baz danych i lokalnych i ogólnoświatowych sie-
ci komputerowych, oprogramowanie użytkowe serwerów, 
oprogramowanie baz danych, programy i aplikacje umożli-
wiające użytkownikom urządzeń komunikacyjnych uzyska-
nie równoczesnego dostępu do baz danych i globalnych sie-
ci komputerowych, magnetyczne nośniki danych, optyczne 
nośniki danych, oprogramowanie do handlu on-line, opro-
gramowanie do szkoleń on-line, oprogramowanie dla telefo-
nii, oprogramowanie do wysyłania faksów, oprogramowanie 
do poczty elektronicznej, oprogramowanie sporządzające 
harmonogram, oprogramowanie do komunikacji bezprze-
wodowej, i oprogramowanie umożliwiające transmisję głosu, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe w dziedzinach: 
obsługi klienta, zasobów ludzkich, przetargów, marketingu, 
usług marketingowych, badań klinicznych, opieka zdrowia, 
edukacji, łączności i telekomunikacji, informacji telefonicz-
nej, administracji sektora publicznego, przedsiębiorstw pry-
watnych oraz użyteczności publicznej, audytu księgowego, 
ochrony, przetwarzania, usług analitycznych i zarządzania 
transakcjami finansowymi, zarządzania procesem dostaw, 
zamówień dowolnego rodzaju, kontroli zapasów maga-
zynowych, projektów produkcji, zarządzania konsolidacją 
przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem biznesowym, opro-
gramowanie komputerowe do projektowania i tworzenia 
innego oprogramowania komputerowego, dokumentów, 
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urządzenia do przetwarzania danych, komputery i kompu-
terowe urządzenia peryferyjne, skanery, drukarki, modemy, 
oryginalne programy komputerowe, magnetyczne nośniki 
informacji, 35 udzielanie za pośrednictwem Internetu infor-
macji handlowych dotyczących produktów konsumpcyj-
nych, informacje z katalogów biznesowych on-line zawie-
rające hiperłącza do innych witryn internetowych, usługi 
reklamowe i marketingowe on-line, usługi dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, mianowicie operowanie i zarządzanie 
bazami danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych 
baz danych, obsługa i zarządzanie komputerowymi bazami 
danych zawierającymi informacje handlowe w dziedzinach: 
obsługi klienta, przetargów, zasobów ludzkich, marketin-
gu, sprzedaży, badań klinicznych, zdrowia ludzi, edukacji, 
łączności i telekomunikacji, informacji telefonicznej, admi-
nistracji sektora publicznego, przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej prywatnych, audytu księgowego, dostosowy-
wania, diagnostyk komputerowej, ochrony, obrony, bezpie-
czeństwa państwowego, przetwarzania, usług analitycznych 
i zarządzania transakcjami finansowymi, zarządzania łańcu-
chem dostaw, zamówień jakiegokolwiek rodzaju, kontroli 
zapasów magazynowych, majątku jakiegokolwiek rodzaju, 
produkcji, zarządzania konsolidacją przedsiębiorstw, zarzą-
dzania ryzykiem biznesowym, 38 usługi telekomunikacyjne 
za pośrednictwem sieci elektronicznych, wynajem czasu do-
stępu do serwera baz danych, komunikacja przez terminale 
komputerowe, komputerowa transmisja wiadomości i ob-
razów, telekomunikacja za pomocą platform w Internecie, 
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji, usługi dostawcy Internetu, zwłasz-
cza umożliwianie dostępu do danych i treści w Internecie, 
elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczne 
agencje reklamowe, przesyłanie informacji, poczta elektro-
niczna, udostępnianie elektronicznych ścian przypinanych 
lub portali w Internecie, udostępnianie linii czatowych, po-
kojów czatowych i forów, 42 poradnictwo informatyczne, 
programowanie komputerów, rozbudowa oprogramowania 
komputerowego, stron internetowych, hosting stron inter-
netowych, udostępnianie domen internetowych, tworzenie 
i administrowanie stronami internetowymi, udostępnianie 
baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, 
udostępnianie platformy elektronicznej w Internecie, pro-
jektowanie i tworzenie stron internetowych, aktualizowanie 
oprogramowania, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania, wynajem komputerów, wynajem serwe-
rów sieciowych, wynajem oprogramowania komputerowe-
go, elektroniczne zabezpieczanie danych, prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich z uwzględnieniem nowych 
produktów, tworzenie platform internetowych, 45 usługi 
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie 
rejestracji domen internetowych.

(210) 485721 (220) 2018 05 08
(731) TROL INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wronki

(540) 2clickShop

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie do wysyłania i pobierania za pośrednictwem przeno-
śnych i podręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych, 
oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilo-

wania, indeksowania, zapytań i wniosków oraz porządkowa-
nia informacji w sieciach komputerowych, oprogramowanie 
zarządzające komputerowymi bazami danych do użytku 
w: biznesie, nauce, technice, handlu, edukacji, informaty-
ce osobistej, używane wraz z pojedynczymi komputerami 
i lokalnymi i ogólnoświatowymi sieciami komputerowymi, 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania, analizy, od-
zyskiwania, monitorowania, zachowywania, raportowania, 
organizacji, przedstawiania w formie modelu, prognozowa-
nia, prezentowania i wyświetlania danych i informacji z kom-
puterowych baz danych i lokalnych i ogólnoświatowych sie-
ci komputerowych, oprogramowanie użytkowe serwerów, 
oprogramowanie baz danych, programy i aplikacje umożli-
wiające użytkownikom urządzeń komunikacyjnych uzyska-
nie równoczesnego dostępu do baz danych i globalnych sie-
ci komputerowych, magnetyczne nośniki danych, optyczne 
nośniki danych, oprogramowanie do handlu on-line, opro-
gramowanie do szkoleń on-line, oprogramowanie dla telefo-
nii, oprogramowanie do wysyłania faksów, oprogramowanie 
do poczty elektronicznej, oprogramowanie sporządzające 
harmonogram, oprogramowanie do komunikacji bezprze-
wodowej, i oprogramowanie umożliwiające transmisję głosu, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe w dziedzinach: 
obsługi klienta, zasobów ludzkich, przetargów, marketingu, 
usług marketingowych, badań klinicznych, opieka zdrowia, 
edukacji, łączności i telekomunikacji, informacji telefonicz-
nej, administracji sektora publicznego, przedsiębiorstw pry-
watnych oraz użyteczności publicznej, audytu księgowego, 
ochrony, przetwarzania, usług analitycznych i zarządzania 
transakcjami finansowymi, zarządzania procesem dostaw, 
zamówień dowolnego rodzaju, kontroli zapasów maga-
zynowych, projektów produkcji, zarządzania konsolidacją 
przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem biznesowym, opro-
gramowanie komputerowe do projektowania i tworzenia 
innego oprogramowania komputerowego, dokumentów, 
urządzenia do przetwarzania danych, komputery i kompu-
terowe urządzenia peryferyjne, skanery, drukarki, modemy, 
oryginalne programy komputerowe, magnetyczne nośniki 
informacji, 35 udzielanie za pośrednictwem Internetu infor-
macji handlowych dotyczących produktów konsumpcyj-
nych, informacje z katalogów biznesowych on-line zawie-
rające hiperłącza do innych witryn internetowych, usługi 
reklamowe i marketingowe on-line, usługi dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, mianowicie operowanie i zarządzanie 
bazami danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych 
baz danych, obsługa i zarządzanie komputerowymi bazami 
danych zawierającymi informacje handlowe w dziedzinach: 
obsługi klienta, przetargów, zasobów ludzkich, marketin-
gu, sprzedaży, badań klinicznych, zdrowia ludzi, edukacji, 
łączności i telekomunikacji, informacji telefonicznej, admi-
nistracji sektora publicznego, przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej i prywatnych, audytu księgowego, dostosowy-
wania, diagnostyki komputerowej, ochrony, obrony, bezpie-
czeństwa państwowego, przetwarzania, usług analitycznych 
i zarządzania transakcjami finansowymi, zarządzania łańcu-
chem dostaw, zamówień jakiegokolwiek rodzaju, kontroli 
zapasów magazynowych, majątku jakiegokolwiek rodzaju, 
produkcji, zarządzania konsolidacją przedsiębiorstw, zarzą-
dzania ryzykiem biznesowym, 38 usługi telekomunikacyjne 
za pośrednictwem sieci elektronicznych, wynajem czasu do-
stępu do serwera baz danych, komunikacja przez terminale 
komputerowe, komputerowa transmisja wiadomości i ob-
razów, telekomunikacja za pomocą platform w Internecie, 
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji, usługi dostawcy Internetu, zwłasz-
cza umożliwianie dostępu do danych i treści w Internecie, 
elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczne 
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agencje reklamowe, przesyłanie informacji, poczta elektro-
niczna, udostępnianie elektronicznych ścian przypinanych 
lub portali w Internecie, udostępnianie linii czatowych, po-
kojów czatowych i forów, 42 poradnictwo informatyczne, 
programowanie komputerów, rozbudowa oprogramowania 
komputerowego, stron internetowych, hosting stron inter-
netowych, udostępnianie domen internetowych, tworzenie 
i administrowanie stronami internetowymi, udostępnianie 
baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, 
udostępnianie platformy elektronicznej w Internecie, pro-
jektowanie i tworzenie stron internetowych, aktualizowanie 
oprogramowania, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania, wynajem komputerów, wynajem serwe-
rów sieciowych, wynajem oprogramowania komputerowe-
go, elektroniczne zabezpieczanie danych, prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich z uwzględnieniem nowych 
produktów, tworzenie platform internetowych, 45 usługi 
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie 
rejestracji domen internetowych.

(210) 485760 (220) 2018 05 09
(731) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków
(540) ISK Empowered Together

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzie-
ci, młodzieży oraz dorosłych.

(210) 485800 (220) 2018 05 10
(731) MIŚKOWIEC IRENEUSZ ARTUR VELOPROFIT, 

Jastrzębie-Zdrój
(540) OTOROWER

(531) 10.03.13, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa są za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
Internetu, organizowanie aukcji internetowych, marketing 
internetowy, usługi sprzedaży rowerów, akcesoriów rowero-
wych oraz części rowerowych.

(210) 485819 (220) 2017 10 06
(731) NIEDŹWIEDZKA-DENCZYK JOLANTA, PRASAŁ ANNA 

BIOLINE BY JOANN SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) manufacture of natural cosmetics BIOLINE by JoAnn

(531) 05.01.05, 05.03.11, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.21, 26.01.01, 
26.01.15, 26.01.21, 26.11.01, 29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 485872 (220) 2018 05 11
(731) SYLWIA ZATORSKA-MARĆ, Sochaczew
(540) VEGE PRAWDZIWE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.18, 26.04.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby 
piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, 
kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napo-
je) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 486036 (220) 2018 05 17
(731) SAMOŃ ŁUKASZ, Warszawa
(540) MNIEJ WIĘCEJ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.14, 24.17.02
(510), (511) 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewi-
zji kablowej, transfer strumieniowy danych, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów 
internetowych on-line, usługi w zakresie wideokonferencji, 
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi 
telekomunikacyjne], 41 dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż 
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, pisanie scena-
riuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikro-
filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
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publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, ra-
diowe programy rozrywkowe, sporządzanie napisów [np. 
do filmów], telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publika-
cji elektronicznych [nie do pobrania], usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci, usługi w zakresie 
opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych.

(210) 486042 (220) 2018 05 17
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KARTY HISTORII

(531) 29.01.14, 27.05.01, 20.07.99
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowanej, podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usłu-
gi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multi-

medialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, za-
bawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie. tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, 
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazy-
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi tele-
tekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.

(210) 486048 (220) 2018 05 17
(731) KUBAS ALEKSANDRA, Warszawa
(540) ili ola ALEKSANDRA KUBAS

(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.01.04, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, krem do twarzy, krem 
do ciała, krem ochronny, krem perfumowany, krem złuszcza-
jący, krem odżywczy, krem nawilżający, krem do rąk, krem 
przeciwzmarszczkowy, krem do aromaterapii, krem ujędrnia-
jący, krem na noc, krem z filtrem słonecznym, krem na dzień, 
krem rozjaśniający, krem do stóp, krem zapachowy do ciała, 
kremy dermatologiczne, krem z retinolem, krem do masażu, 
szampon do włosów, odżywka do włosów, odzywka do pa-
znokci, odzywka do brwi i rzęs, żel do mycia ciała, żel do my-
cia twarzy, olejek do mycia ciała, olejek do mycia twarzy, 
olejek do demakijażu, tonik do twarzy, maseczka do twarzy, 
maska do włosów, maska do stóp, maska do ciała ujędrnia-
jąca, peeling do twarzy, peeling do ciała, balsam do ust, ko-
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smetyki do makijażu, cienie do oczu, pudry do twarzy i ciała, 
róże do policzków, szminki do ust, błyszczyki do ust, tusze 
do rzęs, pomada do brwi, puder w kremie do twarzy.

(210) 486053 (220) 2018 05 17
(731) ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Łubiana
(540) L

(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby porcelanowe, galanteria porcelano-
wa, dzieła sztuki z porcelany, porcelana ozdobna.

(210) 486058 (220) 2018 05 17
(731) ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Łubiana
(540) L LUBIANA

(531) 29.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.21

(510), (511) 21 wyroby porcelanowe, galanteria porcelano-
wa, dzieła sztuki z porcelany, porcelana ozdobna.

(210) 486061 (220) 2018 05 17
(731) ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Łubiana
(540) L LUBIANA

(531) 29.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.21

(510), (511) 21 wyroby porcelanowe, galanteria porcelano-
wa, dzieła sztuki z porcelany, porcelana ozdobna.

(210) 486090 (220) 2018 05 18
(731) CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) eTrader Pekao
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, doradz-
two finansowe, usługi inwestycyjne, usługi bankowości in-
westycyjnej, usługi funduszy inwestycyjnych, zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, usługi fak-
toringu, usługi prowadzenia operacji finansowych, banko-
wych, walutowych, usługi prowadzenia operacji giełdowych, 
pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, akcjami, analizy finansowe, analizy w zakre-
sie operacji giełdowych, udzielanie informacji dotyczących 
notowań giełdowych, badania i ekspertyzy w zakresie obro-
tu papierami wartościowymi, usługi w zakresie ubezpieczeń, 
usługi wyceny finansowej w zakresie ubezpieczeń, banków, 
nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, 
usługi funduszy inwestycyjnych, finansowanie pożyczek, 
usługi pożyczek pod zastaw, usługi transakcji finansowych, 
sponsorowanie finansowe, doradztwo w zakresie ww. 
usług, informacja w zakresie ww. usług, w tym prezentowa-
na w Internecie, 38 usługi przesyłania informacji tekstowej, 
obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu 
elektronicznego oraz udostępniania łączności do przesyła-
nia takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci 
światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządze-
nia satelitarne, usługi w zakresie transmisji internetowych, 
usługi udostępniania portali internetowych, usługi prowa-
dzenia forum on-line, usługi przydzielania dostępu do porta-
lu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczymi, 
giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami 
i poradami dla konsumentów i inwestorów, usługi udostęp-
niania platformy internetowej używanej do wykonywania 
operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania infor-
macji, usługi przydzielania dostępu do baz danych dostęp-
nych przez Internet, usługi udostępniania środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, informacja 
o powyższych usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 486115 (220) 2018 05 21
(731) REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa
(540) LEŚNA RADOŚĆ REGIONALNY FUNDUSZ 

GOSPODARCZY

(531) 29.01.03, 26.03.04, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10

(510), (511) 39 usługi przystani dla łodzi, 41 organizowanie 
imprez okolicznościowych i rozrywkowych, organizowanie 
spotkań i konferencji, świadczenie usług związanych z rekre-
acją wodną, usługi rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe, wy-
najem sprzętu sportowego, 43 usługi barowe, usługi hotelo-
we, usługi restauracji, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie 
sal konferencyjnych, tymczasowe zakwaterowanie, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 486117 (220) 2018 05 21
(731) REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa
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(540) Jurajska Przystań

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12, 18.03.02
(510), (511) 39 usługi przystani dla łodzi [cumowanie, prze-
chowywanie], usługi przystani jachtowej, udzielanie infor-
macji odnośnie przystani, usługi przystani dla łodzi, 41 or-
ganizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, świad-
czenie usług związanych z rekreacją wodną, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, usługi rekreacyj-
ne, wynajem sprzętu sportowego, 43 oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, tymczasowe zakwate-
rowanie, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracji, 
wynajmowanie pokoi, wynajmowanie sal konferencyjnych.

(210) 486223 (220) 2018 05 23
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) oneco2
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, w szczególności dwutlenek węgla, 
35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, 
promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam 
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezento-
wanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprze-
daży nawozów, preparatów, środków chemicznych i agro-
chemicznych dla osób trzecich, organizacja wystaw, targów 
w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marke-
tingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

(210) 486239 (220) 2018 05 23
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ PRODUCT RECEPTURA

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 24.13.17, 29.01.14, 
09.01.10, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18

(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki apteczne, leki i preparaty 
recepturowe, kremy farmaceutyczne, mieszaniny farma-
ceutyczne, preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne 
substancje dermatologiczne, farmaceutyczne produkty 
dermatologiczne, farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty 
i substancje farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne do użytku w dermatologii, opłatki do leków 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na jedną dawkę, sprze-

dawane puste, do celów farmaceutycznych, odżywcze su-
plementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, 6 metalowe opakowania na produk-
ty farmaceutyczne, leki, maści, suplementy diety, wyroby 
medyczne, 10 kroplomierze do celów medycznych, bute-
leczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelecz-
ki z kroplomierzem do celów medycznych, 16 kalendarze, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania papierowe, 
z kartonu lub z tworzyw sztucznych na produkty farmaceu-
tyczne, leki, maści, suplementy diety, wyroby medyczne, 
21 butelki na preparaty farmaceutyczne sprzedawane puste, 
buteleczki, pudełeczka do lekarstw, maści i kremów, szklane 
lub ceramiczne opakowania na produkty farmaceutyczne, 
leki, maści, suplementy diety, wyroby medyczne, 35 promo-
cja sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, reklama i marketing, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i promocyjnych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi reklamowe 
w zakresie produktów farmaceutycznych, sprzedaż detalicz-
na lub hurtowa środków farmaceutycznych recepturowych 
oraz leków aptecznych, 44 sporządzanie receptur w apte-
kach, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceu-
tów, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków 
recepturowych, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi 
farmaceutyczne, wydawanie środków farmaceutycznych.

(210) 486244 (220) 2018 05 23
(731) GRABIŃSKA KATARZYNA, Olsztyn
(540) Pracownia Tańca PRYZMAT
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 486246 (220) 2018 05 23
(731) MACIEJEWSKA MAŁGORZATA, Gdynia
(540) „AMALA”
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji 
lub kształcenia, edukacja jako nauczanie, kształcenie prak-
tyczne w formie pokazów, usługi klubowe jako rozrywka, 
nauczanie, organizowanie warsztatów jako szkolenia, roz-
rywka, informacje o rozrywce, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, realizacja telewizyjnych programów rozryw-
kowych, uslugi trenera osobistego, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń w formie warsztatów, 44 aromaterapia, chi-
ropraktyka, usługi klinik medycznych, opieka pielęgniarska, 
medyczna, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne, 
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi medycyny al-
ternatywnej, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, 
ustalanie horoskopów, badanie przeszłości osób, poszuki-
wanie osób zaginionych, doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej.

(210) 486266 (220) 2018 05 23
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) B₁₂Strong 500 µg
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów 
medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów 
medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów 
medycznych, słodycze do celów leczniczych, spraye anty-
bakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do jamy ust-
nej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczni-
czych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty 
ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne 
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roz-
twory do płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia 
do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania 
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele na-
wilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do so-
czewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycz-
nego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe 
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceu-
tycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku 
leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw he-
moroidom, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy 
diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku 
medycznego i terapeutycznego, maści do celów farmaceu-
tycznych, toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czop-
ki, czopki przeciw hemoroidom, preparaty farmaceutyczne 
oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne pre-
paraty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów 
leczniczych.

(210) 486283 (220) 2018 05 24
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SO BIC

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemy-
śle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, soda kaustyczna, 
bezwodna, amoniakalna, kalcynowana, wodorotlenek sodu 
do celów przemysłowych, węglan sodu, 30 soda oczysz-
czona, wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda 
oczyszczona), 35 zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa 
handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towa-
rów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich 
jak: produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, 
leśnictwie, ogrodnictwie, soda kaustyczna, bezwodna, amo-
niakalna, kalcynowana, wodorotlenek sodu do celów prze-
mysłowych, węglan sodu, soda oczyszczona, wodorowęglan 

sodu do celów spożywczych (soda oczyszczona) pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, 
na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie.

(210) 486284 (220) 2018 05 24
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SO BIC TEC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 1 wodorowęglan do celów chemicznych, pro-
dukty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, le-
śnictwie, ogrodnictwie, produkty chemiczne stosowane 
do użytku w przemyśle skórzanym, wodorotlenek sodu 
do celów przemysłowych, węglan sodu, 3 soda kaustyczna, 
wybielająca, soda krystaliczna do czyszczenia, 35 zarządza-
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie spe-
cjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 
promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów takich jak: wodorowęglan do celów che-
micznych, produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rol-
nictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, produkty chemiczne sto-
sowane do użytku w przemyśle skórzanym, wodorotlenek 
sodu do celów przemysłowych, węglan sodu, soda kaustycz-
na, wybielająca, soda krystaliczna do czyszczenia pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, 
na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie.

(210) 486285 (220) 2018 05 24
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SO BIC FOOD
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(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 soda oczyszczona spożywcza, wodorowę-
glan sodu do celów spożywczych (soda oczyszczona), 35 za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 
promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów takich jak: soda oczyszczona spożywcza, 
wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda oczysz-
czona) pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapo-
znać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza 
siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednic-
twa w powyższym zakresie.

(210) 486286 (220) 2018 05 24
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SO BIC FEED

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemy-
śle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, wodorowęglan 
sodu do celów spożywczych (soda oczyszczona), soda kau-
styczna, bezwodna, amoniakalna, kalcynowana, węglan 
sodu, 35 zarządzanie w działalności handlowej, administro-
wanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usłu-
gi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego 
i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: produkty 
chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, 
ogrodnictwie, wodorowęglan sodu do celów spożywczych 
(soda oczyszczona), soda kaustyczna, bezwodna, amonia-
kalna, kalcynowana, węglan sodu pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych arty-
kułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, 
na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie.

(210) 486308 (220) 2018 05 24
(731) PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) nisinoxid
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty weterynaryjne.

(210) 486315 (220) 2018 05 24
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) Zdrowe Karmelki MNIAM - MNIAM WITAMINY 

MINERAŁY

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio-
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz-
nych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, 
czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słody-
cze do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki 
do ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści 
o właściwościach leczniczych, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, 
spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania soczewek kon-
taktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki 
do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele 
nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do so-
czewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycznego, 
maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów 
medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye 
antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki 
do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, 
mineralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność die-
tetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego 
do użytku medycznego i terapeutycznego, maści do celów farma-
ceutycznych, toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], preparaty 
farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacają-
ce organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetycz-
ne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów 
leczniczych, 30 produkty zbożowe w postaci batonów, preparaty 
ziołowe do sporządzania napojów, preparaty ziołowe do sporzą-
dzania napojów, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze.

(210) 486318 (220) 2018 05 24
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) B12Strong 500 µg +kwas foliowy+wit.B6+wit.E B12 + 

kwas foliowy + wit.B6 + wit.E
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(531) 25.07.17, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.03, 
29.01.13, 25.01.15

(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do ce-
lów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do ce-
lów medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do ce-
lów medycznych, słodycze do celów leczniczych, spraye 
antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do jamy 
ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach lecz-
niczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye lecz-
nicze do gardła, roztwory do płukania soczewek kontakto-
wych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, 
pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania 
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory 
nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel 
do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycz-
nego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała 
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye 
do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów 
farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mi-
neralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania miej-
scowego do użytku medycznego i terapeutycznego, maści 
do celów farmaceutycznych, toniki do skóry [lecznicze], to-
niki [lecznicze], preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne 
środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne wi-
taminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, 
mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 486319 (220) 2018 05 24
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) L-Karnityna 1000 mg GoldStrong

(531) 02.01.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio-
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów me-
dycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycz-
nych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
słodycze do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze 
pastylki do ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, 
maści o właściwościach leczniczych, preparaty ziołowe do ce-
lów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople 
do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania socze-
wek kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople 
do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na ka-
szel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania 
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawil-
żające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku 
medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye 
ziołowe do celów medycznych, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku 
leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, her-
baty ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, 
maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciw-
zapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do sto-

sowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutyczne-
go, maści do celów farmaceutycznych, toniki do skóry [lecznicze], 
toniki [lecznicze], preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne 
środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witami-
ny i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki 
i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 486373 (220) 2018 05 25
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) OsteoStrong

(531) 02.09.25, 25.01.15, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio-
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów me-
dycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycz-
nych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
słodycze do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze 
pastylki do ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, 
maści o właściwościach leczniczych, preparaty ziołowe do ce-
lów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople 
do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania socze-
wek kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople 
do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na ka-
szel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania 
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawil-
żające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku 
medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye 
ziołowe do celów medycznych, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku 
leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, her-
baty ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, 
maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciw-
zapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do sto-
sowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutyczne-
go, maści do celów farmaceutycznych, toniki do skóry [lecznicze], 
toniki [lecznicze], preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne 
środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witami-
ny i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki 
i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 486376 (220) 2018 05 25
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) β-KarotenSunforte
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(531) 01.03.02, 03.09.18, 25.01.15, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 
24.17.09, 29.01.14

(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do ce-
lów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do ce-
lów medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do ce-
lów medycznych, słodycze do celów leczniczych, spraye 
antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do jamy 
ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach lecz-
niczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye lecz-
nicze do gardła, roztwory do płukania soczewek kontakto-
wych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, 
pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania 
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory 
nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel 
do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycz-
nego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała 
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye 
do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów 
farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mi-
neralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania miej-
scowego do użytku medycznego i terapeutycznego, maści 
do celów farmaceutycznych, toniki do skóry [lecznicze], to-
niki [lecznicze], preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne 
środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne wi-
taminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, 
mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 486380 (220) 2018 05 25
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) Vena3Strong

(531) 02.09.14, 02.09.25, 25.01.15, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślin-
ne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące 
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żyw-
ności do celów medycznych, czopki, środki zmniejsza-
jące apetyt do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki 
do ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, 
maści o właściwościach leczniczych, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż my-
dło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwo-
ry do płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia 
do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastyl-
ki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania 
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory 

nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na ka-
szel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku 
medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele 
do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye antyaler-
giczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki 
do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, maści 
przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele prze-
ciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego 
i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, 
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], prepara-
ty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro-
elementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki 
i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 486383 (220) 2018 05 25
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) NervoStrong

(531) 02.03.17, 02.03.08, 25.01.15, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do ce-
lów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do ce-
lów medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do ce-
lów medycznych, słodycze do celów leczniczych, spraye 
antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do jamy 
ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach lecz-
niczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye lecz-
nicze do gardła, roztwory do płukania soczewek kontakto-
wych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, 
pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania 
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory 
nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel 
do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycz-
nego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała 
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye 
do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów 
farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mi-
neralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania miej-
scowego do użytku medycznego i terapeutycznego, maści 
do celów farmaceutycznych., toniki do skóry [lecznicze], to-
niki [lecznicze], preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne 
środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne wi-
taminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, 
mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.
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(210) 486478 (220) 2018 05 28
(731) ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE 

POŚREDNIKÓW OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, 
Szczecin

(540) dobryadres.pl DOBRA STRONA NIERUCHMOŚCI

(531) 18.07.99, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet, 
udostępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń 
reklamowych lub handlowych o tematyce nieruchomości 
poprzez Internet, 36 usługi agencji nieruchomości, usługi 
agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi 
w zakresie wyceny finansowej nieruchomości, administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami i lokalami użytkowy-
mi, leasing, dzierżawa i wynajem nieruchomości, pomiesz-
czeń biurowych i lokali użytkowych, pośrednictwo i obrót 
nieruchomościami, wynajmowanie mieszkań, pomieszczeń 
biurowych, lokali użytkowych, sporządzanie umów najmu, 
prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nierucho-
mości, kupno terenów pod inwestycje, 42 administrowanie 
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, analizy systemów kompute-
rowych, instalacje oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych 
przez Internet.

(210) 486535 (220) 2018 05 30
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

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

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

(210) 486536 (220) 2018 05 30
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

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

(210) 486545 (220) 2018 05 30
(731) MISTER POWER CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MISTER POWER CLUB
(510), (511) 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.

(210) 486548 (220) 2018 05 30
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) ENTINA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-

tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 486559 (220) 2018 05 30
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 486565 (220) 2018 05 30
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) SINOS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importo-
wo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
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wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 486569 (220) 2018 05 30
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 486575 (220) 2018 05 30
(731) MIŚKOWIEC IRENEUSZ ARTUR VELOPROFIT, 

Jastrzębie-Zdrój
(540) OTOROWER.pl

(531) 10.03.13, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlowe on-line w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa są za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
Internetu, organizowanie aukcji internetowych, marketing 
internetowy, usługi sprzedaży: rowerów, akcesoriów rowero-
wych oraz części rowerowych.

(210) 486577 (220) 2018 05 30
(731) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź
(540) KaajCare
(510), (511) 21 artykuły do czyszczenia zębów, szczotecz-
ki do higieny osobistej, szczoteczki do zębów, szczoteczki 
do zębów elektryczne, soniczne szczoteczki do zębów, fu-
terały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczotecz-
ki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, uchwyty 
na szczoteczki do zębów, końcówki do szczoteczek elek-
trycznych, szczoteczki do czyszczenia powierzchni między-
zębowych, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się 
ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych, urządzenia 
do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim 
ciśnieniem, do użytku domowego, wodne aparaty do czysz-
czenia jamy ustnej.

(210) 486618 (220) 2018 06 06
(731) KM2L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Szczecin

(540) JUMP HEAVEN

(531) 01.15.11, 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja spor-
towa, dostarczanie sprzętu sportowego, gimnastyka, lekcje 
gimnastyki, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, pro-
wadzenie parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, roz-
rywka, sport i fitness, świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, świad-
czenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rekreacji sportowej, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektu 
i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie sprzętu 
sportowego, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fi-
zycznej, usługi parków rekreacyjnych, usługi parków rozryw-
ki, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w za-
kresie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi w za-
kresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie rekreacji, usługi 
w zakresie rozrywki, usługi w zakresie udostępniania sprzętu 
do ćwiczeń fizycznych.

(210) 486648 (220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Drużyna Energii
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji 
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organi-
zowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, 
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marke-
ting oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, 
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komu-
nikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwię-
kowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona 
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu 
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, 
organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób 
trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów  
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, 
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i za-
wieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontak-
cie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie 
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania 
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pro-
gnozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena 
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć 
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc 
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i za-
rządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie 
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu 
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębior-
stwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyj-
ny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz 
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja per-
sonelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księ-
gowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, 
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transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów 
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów 
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, kompute-
rowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, pro-
wadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, 
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe.

(210) 486650 (220) 2018 06 04
(731) ART TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) www.salsaclub.pl

(531) 05.01.12, 06.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofo-
nowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], programy kompu-
terowe nagrane, 25 odzież gimnastyczna, stroje na maskara-
dę, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie 
zajęć fitness, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
związane z dyskotekami, kształcenie praktyczne [pokazy], 
kultura fizyczna.

(210) 486679 (220) 2018 06 04
(731) KLESZCZ PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FORMA, 
Leśna

(540) Dolina Pereł KOMPLEKS TURYSTYCZNY

(531) 05.01.03, 05.01.16, 06.07.25, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 39 usługi w zakresie biur podróży z wyjątkiem 
rezerwacji hoteli i pensjonatów, usługi pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych: organizowanie i prowadze-
nie wycieczek i podróży, rezerwacja miejsc na podróż, usługi 
w zakresie turystyki, prowadzenie wycieczek połączonych 
ze zwiedzaniem, wycieczki pojazdami turystycznymi wraz 
z przewodnikiem, wyprawy rowerowe i narciarskie, informa-
cja turystyczna, przewóz osób środkami transportu samo-
chodowego, usługi tranzytowe, wynajmowanie pojazdów, 
samochodów, mikrobusów, rowerów, nart, wynajmowanie 
koni, usługi związane z parkowaniem samochodów, serwis 
garażowy, 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kultu-
rą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, gier rozrywko-
wych, konkursów rozrywkowych, spektakli, gier sportowych, 
zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimna-
stycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa salonów 
gier i obiektów sportowych: kortów tenisowych, basenów 
rehabilitacyjno-rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez 

rozrywkowych oraz ich scenografii: pikników, festynów, 
widowisk, przedstawień artystycznych, teatralnych i literac-
kich, koncertów muzycznych, dyskotek, dancingów z grupą 
muzyczną, występów folklorystycznych, konkursów tanecz-
nych, organizowanie balów, bankietów, przyjęć, uroczysto-
ści, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich 
polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi świadczone 
przez czytelnie i biblioteki, organizowanie konferencji, kon-
gresów, sympozjów, szkoleń, zjazdów i konkursów edukacyj-
nych w zakresie turystyki.

(210) 486685 (220) 2018 06 04
(731) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) Carpathia Hunting & Forestry

(531) 03.04.07, 05.01.01, 06.01.02, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych.

(210) 486709 (220) 2018 06 04
(731) PIEKARSKA ADRIANA, Katowice
(540) EXCLUSIVE EVENT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, usługi marketin-
gowe, usługi agencji marketingowych, usługi w zakresie 
marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu 
produktów, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, produkcja nagrań wideo w celach mar-
ketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, usługi promocyjno – marketingowe przy 
użyciu mediów audiowizualnych, doradztwo w dziedzinie 
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, opra-
cowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz 
innych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych 
i służących do prezentacji marketingowych, doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, reklama, reklama i usługi 
reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
promocja [reklama] koncertów, reklama i marketing, usłu-
gi agencji reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, 
wynajem materiałów reklamowych, przygotowanie mate-
riałów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, 
negocjowanie kontraktów reklamowych, przygotowywanie 
kampanii reklamowych, promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie reklamy, usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi promocyjne i reklamowe, 
usługi planowania w zakresie reklamy, usługi reklamowe 
i promocyjne [publicity], usługi reklamowe na rzecz innych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizo-
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wanie działań reklamowych w kinach, organizacja i prze-
prowadzanie imprez reklamowych, zapewnianie modelek 
i modeli do reklamy, usługi reklamowe, promocyjne i public 
relations, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, 
organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, 
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi rekla-
mowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usłu-
gi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), pomoc 
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 
w zakresie reklamy, usługi agencji modelek i modeli do ce-
lów reklamowych, usługi reklamowe służące tworzeniu toż-
samości korporacyjnej i tożsamości marki, zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomoc układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, usługi public relations, usługi związane z publiczną 
prezentacją produktów, badania w zakresie public relations, 
doradztwo w dziedzinie public relations, pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, marketing imprez i wyda-
rzeń, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamo-
wych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych 
lub reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyj-
nych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usłu-
gi agencji modelek i modeli, zapewnianie modelek i modeli 
do celów promocyjnych, usługi agencji modelek i modeli 
związane z reklamą, usługi agencji modelek i modeli do ce-
lów promocji sprzedaży, usługi modelek i modeli do celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi menadżerskie 
świadczone na rzecz modeli i modelek, usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli i mo-
delek, 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie), orga-
nizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie 
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyj-
nych, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, organizowanie 
szkoleń handlowych, organizowanie szkoleń biznesowych, 
organizowanie seminariów szkoleniowych, organizacja sym-
pozjów dotyczących szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń, 
szkolenia w dziedzinie biznesu, prowadzenie seminariów 
szkoleniowych dla klientów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, organizowanie festiwali w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach szko-
leniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organiza-
cja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja i przepro-
wadzanie imprez szkoleniowych, usługi w zakresie szkoleń 
i rekreacji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], imprezy kulturalne, organizowanie 
imprez muzycznych, planowanie specjalnych imprez, organi-
zacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, 
usługi imprez muzycznych na żywo, organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, obsługa gości na imprezach 
rozrywkowych, doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów 
lub pracowników (rozrywka), usługi szkolenia zawodowego, 
szkolenia dla dorosłych, kursy samoświadomości [szkolenia], 
usługi szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, 
usługi szkolenia dla personelu, szkolenia związane z finansa-
mi, trening osobisty [szkolenie],szkolenie zaawansowane, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie 

w zakresie ćwiczeń grupowych, usługi trenerów osobistych, 
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzi-
nie life coachingu, coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching].

(210) 486745 (220) 2018 06 05
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) Captain Jack ADVENTURE IN A BOTTLE BEER 

FLAVOURED WITH RUM

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15, 03.07.15, 
03.07.24

(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 
piwa lub z dodatkiem piwa.

(210) 486757 (220) 2018 06 04
(731) CUDZICH MIROSŁAW, SMOLEŃ SŁAWOSZ  

SYMPTOM 2 SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Targ
(540) SympTom APLIKUJEMY DOBRĄ REKLAMĘ

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, rozpowszech-
nianie reklam, publikowanie tekstów reklamowych, wyna-
jem bilbordów (tablic reklamowych), projektowanie materia-
łów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych.

(210) 486771 (220) 2018 06 05
(731) KLIMCZAK JANUSZ, KLIMCZAK PIOTR  

FIRMA HANDLOWA KOSMYK SPÓŁKA CYWILNA, 
Węgrzce Wielkie

(540) DROGERIA Kosmyk
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(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków 
do makijażu, produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, pro-
dukty do pielęgnacji włosów, produktów do stylizacji i ko-
loryzacji włosów, akcesoriów do włosów takich jak gumki 
i spinki, lakierów do paznokci, lakierów do włosów, kre-
mów, środków czystości, środków higienicznych, środków 
do mycia i kąpieli, szamponów do włosów, past do zę-
bów, farb do koloryzacji włosów, dezodorantów, perfum, 
akcesoriów do makijażu w tym pędzli, gąbeczek, środków 
do demakijażu. zarządzanie personelem zajmującym się 
sprzedażą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usłu-
gi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, udzielanie informacji do-
tyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie pro-
mocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży hurtowej wyrobów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej wyrobów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące kosmetyków do pie-
lęgnacji ludzi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
przedmiotów użytku domowego.

(210) 486779 (220) 2018 06 06
(731) COTE AZUR PARFUM DANIEL SPÓŁKA JAWNA, 

Zabrze
(540) 2moro

(531) 06.01.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe takie, jak: szale, szaliki, 
chusty, chustki i bandany na szyję, szarfy, szelki, pasy, paski, 
rękawiczki, opaski, nakrycia głowy, w tym kapelusze, chusty 
i bandany na głowę, czapki, czapki z daszkiem i osłony przed 
słońcem (daszki).

(210) 486787 (220) 2018 06 06
(731) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA 

SPOŁEM, Warszawa
(540) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA 

"SPOŁEM" Warszawa,

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami spółdzielni, 
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

(210) 486829 (220) 2018 06 07
(731) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków
(540) ISK HUSSARS

(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.16, 24.01.08, 09.01.10, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzie-
ci, młodzieży oraz dorosłych.

(210) 486848 (220) 2018 06 07
(731) POCZTA KWIATOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Delimaro
(510), (511) 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towa-
ry i usługi, w szczególności: w sklepie lub innym punkcie 
sprzedaży, hurtowni, w sprzedaży wysyłkowej, u akwizy-
torów, z katalogu różnych artykułów lub usług, na stronie 
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne, używając środków te-
lekomunikacji oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, prowadzenie sprzedaży roślin i akcesoriów 
kwiaciarskich i ogrodniczych, w tym kwiaciarni, organi-
zacja wystaw, targów i pokazów z zakresu kwiaciarstwa 
i ogrodnictwa, agencje informacji gospodarczej w za-
kresie kwiaciarstwa i ogrodnictwa, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 
na zasadzie franchisingu, organizowanie sieci franchisin-
gowej w zakresie artykułów takich jak rośliny i akcesoria 
kwiaciarskie i ogrodnicze, usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji, promocja sprzedaży i reklama artykułów z zakre-
su kwiatów oferowanych przez osoby trzecie, informacja 
o usługach wskazanych powyżej, tworzenie baz danych, 
prowadzenie sprzedaży następujących towarów, świe-
że owoce i warzywa, napoje owocowe i soki owocowe, 
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, kawa, herbata, kakao, 
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i pro-
dukty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 
czekolada i wyroby czekoladowe, czekoladki, trufle, bom-
bonierki, pralinki, cukierki, pastylki, draże, batoniki, wafle, 
ciasta, ciastka, biszkopty, herbatniki, suchary, musli, gala-
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retki, marcepan, wyroby cukiernicze na bazie czekolady, 
orzechów, migdałów, czekolada do picia, napoje na ba-
zie kakao i czekolady, jako gotowe napoje oraz w formie 
ekstraktów (w płynie lub proszku), wyroby czekoladowe 
w formie smarowideł lub nadzienia do wyrobów piekar-
niczych i cukierniczych oraz nadzienia do ciast i przeką-
sek, lody, batoniki lodowe, mrożone wyroby cukiernicze, 
desery, 39 transport, pakowanie, składowanie i dostarcza-
nie towarów, w szczególności: roślin, akcesoriów kwia-
ciarskich i ogrodniczych, nawozów do roślin, artykułów 
spożywczych, w tym wyrobów alkoholowych, wyrobów 
tytoniowych, kosmetyków, biżuterii, galanterii skórzanej, 
artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, odzieży, 
usługi pośrednictwa w zakresie transportu, pakowania, 
składowania i dostarczania towarów, informacja o usłu-
gach wskazanych powyżej, 42 projektowanie bukietów 
i kompozycji roślinnych lub z elementami roślinnymi, 
w szczególności kwiatami, stylizacja artykułów z roślin, 
projektowanie dekoracji i dekorowanie kwiatami wnętrz 
i wystaw innych niż sklepowe, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych, usługi w zakresie architektury.

(210) 487035 (220) 2018 06 13
(731) TASTE OF INDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) INDIAN BAZAAR
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, sałatki owocowe, zupy, 
olej kokosowy, 30 herbaty, ryż, wyroby cukiernicze i sło-
dycze, wyroby piekarnicze, sosy przyprawy, chipsy, chleb, 
drożdże, kakao, kawa, kawa niepalona, kiełbasa, lody spo-
żywcze, makarony, mąka, orzechy, przyprawy korzenne, 
sól kuchenna, 32 napoje owocowe i soki owocowe, wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, koktajle, orzeszki 
arachidowe, syropy do napojów, woda gazowana, woda 
mineralna, woda [napoje].

(210) 487044 (220) 2018 06 13
(731) POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ 

PODIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Szczecinek

(540) PODIMED sp. z o.o.

(531) 04.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 487055 (220) 2018 06 13
(731) WIERZBANOWSKA JANINA F.H.U. JAWO, Czulice
(540) PAN ORZECH

(531) 02.09.12, 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 masło z orzechów, masło z orzechów ner-
kowca, pasta z orzechów laskowych, tahini pasta z ziarna 
sezamowego, pasta arachidowa, 30 pasta migdałowa.

(210) 487108 (220) 2018 06 14
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) APPETITA GRUBO MIELONE
(510), (511) 30 przyprawy.

(210) 487110 (220) 2018 06 14
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) ZŁOCISTA
(510), (511) 30 przyprawy.

(210) 487118 (220) 2018 06 14
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) Appetita GRUBO MIELONE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 przyprawy.

(210) 487120 (220) 2018 06 14
(731) KOBYLIŃSKI NORBERT, Białystok
(540) MADE OF NATURE MĄDROŚĆ NATURY

(531) 24.17.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej artykułów kosmetycznych, artykułów spożywczych, 
artykułów leczniczych, odzieży i obuwia, usługi sklepów  
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on-line i stacjonarnych w zakresie sprzedaży artykułów ko-
smetycznych, artykułów spożywczych, artykułów leczni-
czych, odzieży i obuwia, pokazy towarów, promocja sprze-
daży (dla osób trzecich) i usługi reklamowe w dziedzinie 
promocji i sprzedaży, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, rozpowszechnianie [dystrybucja] próbek [promowa-
nie towarów], dystrybucja materiałów reklamowych [ulotki, 
materiały drukowane, próbki], organizacja wystaw i konkur-
sów w celach komercyjnych lub reklamy, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej.

(210) 487127 (220) 2018 06 15
(731) ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołczygłowy
(540) art floors

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi niemetalowe, 
podłogi drewniane, podłogi laminatowe, deski podłogowe, 
drewniane podłogi parkietowe, podłogi z drewna, wykła-
dziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, deski 
podłogowe [drewniane], niemetalowe materiały podło-
gowe, listwy podłogowe, niemetalowe, płyty podłogowe 
z materiałów niemetalowych, płyty podłogowe z tworzyw 
sztucznych, syntetyczne materiały podłogowe lub okładziny 
ścienne.

(210) 487128 (220) 2018 06 15
(731) GTR FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PayPo

(531) 26.04.01, 17.01.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, kredyto-
wanie pod zastaw, pożyczki (usługi finansowe).

(210) 487149 (220) 2018 06 15
(731) DRAGSTRA MARIA SELECTA HTC, Miączyn
(540) S SELECTA HTC

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt domowych, szampony, 
5 preparaty weterynaryjne dla małych zwierząt domowych, 
środki odstraszające owady, preparaty przeciw insektom 

i pasożytom, preparaty witaminowe dla zwierząt domo-
wych, 31 karma dla zwierząt domowych, pasze wzmacniają-
ce dla zwierząt domowych.

(210) 487150 (220) 2018 06 15
(731) MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN, 

Warszawa
(540) Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych 
filmy rysunkowe animowane filmy kinematograficzne na-
grania dźwiękowe i audiowizualne pamięci zewnętrzne USB 
znaki i szyldy mechaniczne znaki i szyldy świecące, 14 biżu-
teria breloczki do kluczy ozdobne broszki medale medaliony 
ozdoby wyroby artystyczne i jubilerskie z metali szlachetnych 
lub pokrywane nimi pozostałe wyroby jubilerskie, 16 wyroby 
papierowe i kartonowe takie jak notesy, broszurki, karteczki 
samoprzylepne druki fotografie materiały biurowe materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów) afisze, 
plakaty albumy bilety bloczki do pisania bloki do pisania blo-
ki listowe papeteria listowa broszury chorągiewki papierowe 
drukowane publikacje emblematy, pieczęcie papierowe dru-
kowane fotografie gazety indeksy, skorowidze kalendarze 
kartki z życzeniami karty do kolekcjonowania inne niż do gier 
katalogi kokardy papierowe komiksy koperty jako artykuły pi-
śmienne książeczki książki litografie magazyny mapy nalepki, 
naklejki Jako materiały piśmienne notatniki i notesy notesy 
podręczne pieczęcie, pudełka na stemple pieczęcie i stem-
ple piórniki plany podręczniki prospekty przybory do pisa-
nia publikacje drukowane ramki do fotografii rysunki i ryciny 
ulotki wydawnictwa wydruki graficzne zakładki do książek 
zeszyty znaczki pocztowe, 21 filiżanki kubki kufle manierki 
miseczki miski naczynia patery serwisy jako zastawy stołowe 
talerze termosy, 25 odzież, w szczególności: koszule nakrycia 
głowy T-shirty, 26 emblematy nie z metali szlachetnych em-
blematy ozdobne opaski na ramię, 39 organizowanie i ob-
sługa wycieczek usługi turystyczne w zakresie organizowa-
nia zwiedzania, 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia 
usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację usługi 
kulturalne i oświatowe usługi edukacyjne usługi w zakresie 
fotografii i fotoreportaży organizowanie i obsługa konferen-
cji organizowanie i obsługa kongresów organizowanie kon-
kursów publikowanie książek usługi muzealne, tworzenie, 
organizowanie i ekspozycja wystaw publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków organizowanie i prowadzenie 
seminariów organizowanie i prowadzenie sympozjów two-
rzenie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
takich jak teksty naukowe, popularnonaukowe, krytyczne 
i recenzenckie oraz edukacyjne organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów oraz szkoleń organizowanie i tworzenie 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją sługi związane 
z prezentacją dóbr kultury, dzieł sztuki lub literatury w celach 
kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, 43 bary szybkiej 
obsługi, snack bary, przygotowywanie posiłków, przygoto-
wywanie dań na zamówienie, dostarczanie dań i posiłków 
do domu, kawiarnie, restauracje, kluby towarzyskie.
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(210) 487152 (220) 2018 06 15
(731) MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN, 

Warszawa
(540) Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
filmy rysunkowe animowane, filmy kinematograficzne, na-
grania dźwiękowe i audiowizualne, pamięci zewnętrzne USB, 
znaki i szyldy mechaniczne, znaki i szyldy świecące, 14 biżu-
teria, breloczki do kluczy, ozdobne broszki, medale, medalio-
ny, ozdoby, wyroby artystyczne i jubilerskie z metali szlachet-
nych lub pokrywane nimi, pozostałe wyrobyjubilerskie, 16  
wyroby papierowe i kartonowe takie jak: notesy, broszurki, 
karteczki samoprzylepne, druki, fotografie, materiały biuro-
we, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przy-
rządów), afisze, plakaty, albumy, bilety, bloczki do pisania, 
bloki do pisania, bloki listowe, papeteria listowa, broszury, 
chorągiewki papierowe, drukowane publikacje, emblematy, 
pieczęcie, papierowe drukowane fotografie, gazety, indeksy, 
skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolek-
cjonowania inne niż do gier, katalogi, kokardy papierowe, 
komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, książeczki, książki, 
litografie, magazyny, mapy, nalepki, naklejki jako materiały 
piśmienne, notatniki i notesy, notesy podręczne, pieczęcie, 
pudełka na stemple, pieczęcie i stemple, piórniki, plany, pod-
ręczniki, prospekty, przybory do pisania, publikacje druko-
wane, ramki do fotografii, rysunki i ryciny, ulotki, wydawnic-
twa, wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty, znaczki 
pocztowe, 21 filiżanki, kubki, kufle, manierki, miseczki, miski, 
naczynia, patery, serwisy jako zastawy stołowe, talerze, ter-
mosy, 25 odzież, w szczególności: koszule, nakrycia głowy, 
t-shirty, 26 emblematy nie z metali szlachetnych, emblematy, 
ozdobne opaski na ramię, 39 organizowanie i obsługa wy-
cieczek, usługi turystyczne w zakresie organizowania zwie-
dzania, 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia, usługi 
mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi kul-
turalne i oświatowe, usługi edukacyjne, usługi w zakresie fo-
tografii i fotoreportaży, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkur-
sów, publikowanie książek, usługi muzealne, tworzenie, or-
ganizowanie i ekspozycja wystaw, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, two-
rzenie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
takich jak teksty naukowe, popularnonaukowe, krytyczne 
i recenzenckie oraz edukacyjne, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie i tworzenie 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, usługi związane 
z prezentacją dóbr kultury, dzieł sztuki lub literatury w celach 
kulturalno - oświatowych lub edukacyjnych, 43 bary szybkiej 
obsługi, snack bary, przygotowywanie posiłków, przygoto-
wywanie dań na zamówienie, dostarczanie dań i posiłków 
do domu, kawiarnie, restauracje, kluby towarzyskie.

(210) 487174 (220) 2018 06 15
(731) OSIEDLÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) OSIEDLÓWKA

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, gazety, publikacje, 
broszury, druki, afisze, kalendarze, fotografie, książki, katalogi, 
reprodukcje graficzne, 35 usługi reklamowe, tworzenie, wy-
dawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych oraz rekla-
mowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, oferowanie 
w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej, 
organizowanie imprez reklamowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, udostępnianie kompute-
rowych baz danych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów w prasie 
i innych mediach w tym mediach elektronicznych, usługi 
w zakresie przeglądu prasy, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi w zakresie prenumeraty czasopism i gazet, 
wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń i reklam 
w prasie i mediach elektronicznych, publikowanie ogłoszeń, 
reklam i tekstów sponsorowanych w prasie, radiu, telewizji 
i w mediach elektronicznych.

(210) 487218 (220) 2018 06 18
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LOVENTAN
(510), (511) 3 maści do celów kosmetycznych, 5 maści 
lecznicze.

(210) 487221 (220) 2018 06 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BELLOTTI APARTAMENTY

(531) 05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieru-
chomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 bu-
downictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowa-
nie projektów technicznych, projektowanie budynków.

(210) 487222 (220) 2018 06 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) BELLOTTI APARTAMENTY

(531) 05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieru-
chomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 bu-
downictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowa-
nie projektów technicznych, projektowanie budynków.

(210) 487245 (220) 2018 06 18
(731) LEGIERSKA-DREWNIAK EWELINA JOANNA,  

Bielsko-Biała
(540) SZUFLANDIA APARTAMENTY WISŁA

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usłu-
gi wynajmu lokali, domów i mieszkań, wynajem aparta-
mentów, zarządzanie lokalami, domami, mieszkaniami 
i apartamentami.

(210) 487247 (220) 2018 06 18
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) 

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.07.10, 03.07.16, 03.07.24, 
26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 29.01.15

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

(210) 487271 (220) 2018 06 19
(731) HB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) HBINWESTYCJE

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 36 usługi finansowe dotyczące nieruchomo-
ści, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
usługi finansowania zakupu nieruchomości, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, usługi finansowe w za-
kresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 budo-
wanie nieruchomości, remont nieruchomości, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
komercyjnych, budowa nieruchomości [budownictwo], 
budowa budynków na zamówienie, budowa prywatnych 
budynków mieszkalnych, budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, usługi budowlane w zakresie stawia-
nia budynków.

(210) 487364 (220) 2018 06 21
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) NERKAMIN
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, napoje witaminizowane, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób nerek, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia zaburzeń nerek, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farma-
ceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla 
ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające 
do celów medycznych, leki w płynie, napoje lecznicze, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające 
mikroelementy dla ludzi, preparaty i substancje lecznicze, 
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszan-
ki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, witaminy 
i preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywno-
ści o działaniu leczniczym, mieszanki ziołowe do użytku 
medycznego.

(210) 487365 (220) 2018 06 21
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) INNOVUM
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosme-
tyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do makijażu, kosme-
tyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki 
dla dzieci i niemowląt, szampony, farby do włosów, prepa-
raty do włosów, pudry, zasypki, preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, płyny do kąpieli, mydła i żele, balsamy do ciała, kre-
my, kremy do rąk, olejki, oliwki, wody toaletowe, prepa-
raty do depilacji i golenia, chusteczki nasączone płynami 
kosmetycznymi, chusteczki nawilżane do celów higie-
nicznych, perfumy, środki perfumeryjne i zapachowe, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 5 żywność 
do specjalnych zastosowań medycznych, produkty od-
żywcze do zastosowań medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze do celów medycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, odżywcze suplementy diety do celów lecz-
niczych, żywność do specjalnych zastosowań medycz-
nych i dla chorych, suplementy żywnościowe, dodatki 
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do żywności do celów niemedycznych, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności: 
suplementy witaminowe, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, proszki jako 
zamienniki posiłków.

(210) 487406 (220) 2018 06 21
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) kalendarz24
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie progra-
mami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe, 
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi 
finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie 
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, 
wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynaj-
mowanych pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samo-
chodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi 
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie in-
formacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wy-
pożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi 
związane z parkowaniem samochodów.

(210) 487454 (220) 2018 06 22
(731) HOMAN KATARZYNA KAHA, Warszawa
(540) Ice-Cool

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze 
lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożo-
ne jako lody, lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, 
lody w proszku, galaretki owocowe jako słodycze, ciasta, 
ciastka ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, 
wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów 
napoje mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub 
kawy.

(210) 487600 (220) 2018 06 27
(731) WIECZOREK ANNA BINGOEDU-TIME, Warszawa
(540) B

(531) 03.01.08, 03.01.09, 03.01.24, 03.01.25, 03.01.28, 09.07.01, 
09.07.05, 21.01.25, 26.01.03, 26.01.17, 27.05.21, 29.01.14

(510), (511) 9 materiały służące do nauki języka angielskiego 
w postaci publikacji elektronicznych nagranych na nośni-
kach danych, programy komputerowe nagrane na nośnikach 
danych lub nadające się do pobrania z Internetu, gry kompu-
terowe, gry elektroniczne, gry interaktywne, gry z cyfrowymi 
funkcjami audio i video, gry multimedialne, gry wirtualne, 
w tym: interaktywne gry edukacyjne, gry nagrane na nośni-
kach danych lub nadające się do pobrania z Internetu, gry 
przystosowane do użytku z komputerami lub odbiornikami 
telewizyjnymi, programy komputerowe do obsługi gier, elek-
tryczne i elektroniczne urządzenia do obsługi gier, domowe 
gry video i akcesoria do domowych gier video, elektronicz-
ne, magnetyczne, magneto - optyczne i optyczne nośniki 
dźwięku, obrazu i danych, aplikacje edukacyjne do pobrania, 
16 nadruki, naklejki na samochody, naklejki [kalkomanie], 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], materiały drukowa-
ne o charakterze edukacyjnym, służące do nauki języków 
obcych, w szczególności podręczniki i zeszyty ćwiczeń, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, instrukcje na nośni-
kach papierowych dotyczące korzystania z gier, publikacje 
drukowane, książki, czasopisma, katalogi, broszury infor-
macyjne, prospekty, ulotki, kalendarze, albumy, almanachy, 
afisze i plakaty, drukowane rozkłady godzinowe, diagramy, 
rysunki, fotografie, obrazy, przezrocza, odbitki i reprodukcje 
graficzne, zakładki do książek, karty pocztowe, etykiety, tor-
by i torebki kartonowe i papierowe, opakowania wykonane 
z papieru, tektury i tworzyw sztucznych, pudła i pudełka kar-
tonowe i papierowe, chorągiewki papierowe, statuetki z pa-
pieru typu mache, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu, 
tektury lub papieru, przybory do pisania, pióra, długopisy, 
flamastry, ołówki, zestawy przyborów do pisania, piórniki, 
etui na pióra, podstawki do długopisów i ołówków, przy-
ciski do papieru, notesy, bloczki do pisania, papier listowy, 
koperty, papeteria, ozdobne kasetki na papeterię, teczki, sko-
roszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne 
kartki i na dokumenty, 24 naszywki materiałowe na ubrania, 
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etykiety z materiału tekstylnego, naszywki z materiałów tek-
stylnych, materiały tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny 
będące materiałami w belach, materiały pokryte motywami 
rysunkowymi do haftowania, materiały przylepne w formie 
naklejek [tkanina], bielizna pościelowa z tekstylnych materia-
łów nietkanych, materiały tekstylne przeznaczone na bieli-
znę pościelową, materiały tekstylne do użytku jako zasłony 
do okien, materiały tekstylne w belach do produkcji posze-
wek na poduszki, 26 tekstylne naszywki do naprasowania, 
ozdobne emblematy z materiału, emblematy wyszywane, 
aplikacje z tkanin, 41 usługi edukacyjne, w tym dostarczane 
przez Internet, usługi edukacyjne w zakresie nauki języków 
obcych, prowadzenie edukacyjnych kursów internetowych, 
udzielanie informacji dotyczących edukacji za pośrednic-
twem Internetu, usługi doradcze w zakresie edukacji, usłu-
gi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, 
kursów nauki języków obcych, usługi przeprowadzania 
sprawdzianów edukacyjnych, usługi tłumaczy, udostępnia-
nie edukacji multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, usługi w zakresie konkursów świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, udostępnianie z globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być 
przeglądane, udostępnianie interaktywnych gier kompute-
rowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu 
oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi rozryw-
kowe oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy 
danych lub z Internetu, gry internetowe [nie do pobrania], 
usługi w zakresie wypożyczania nośników dźwięku, obrazu 
i/lub danych z nagranymi na nich publikacjami, materiałami 
szkoleniowymi, grami, nagraniami audio i video oraz prezen-
tacjami multimedialnymi, usługi w zakresie organizowania 
i obsługi zjazdów, sympozjów, seminariów, szkoleń, konfe-
rencji i kongresów poświęconym tematyce nauczania, usługi 
w zakresie organizowania wystaw związanych z kulturą lub 
edukacją, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
pokazów oraz loterii i konkursów o charakterze edukacyj-
nym, usługi klubowe w zakresie nauczania, usługi w zakre-
sie organizowania pokazów filmowych oraz przedstawień 
teatralnych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc na seanse 
i spektakle, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
obozów wakacyjnych, usługi świadczone przez studia filmo-
we oraz studia nagrań dźwiękowych, produkcja filmów szko-
leniowych, produkcja nagrań dźwiękowych i nagrań wideo, 
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja przedstawień 
muzycznych, produkcja filmów animowanych, produkcja fil-
mów w celach edukacyjnych, produkcja filmów wideo i DVD.

(210) 487616 (220) 2018 06 27
(731) REQNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdów
(540) REQNET
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.

(210) 487663 (220) 2018 06 28
(731) KRZEMIŃSKA MAGDALENA MAG-DAL, Mieczewo
(540) MAG-DAL
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących 
towarów: metalowe maszty flagowe, maszty niemetalowe, 
flagi z materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych, propor-
ce [flagi] inne niż z papieru.

(210) 487689 (220) 2018 06 29
(731) BORRELL JOHN WINE EXPRESS LIMITED, Sitna Góra
(540) Kania Vodka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe destylowane, napoje spi-
rytusowe, wódka.

(210) 487696 (220) 2018 06 29
(731) STOWARZYSZENIE ECHO-TAXI, Lublin
(540) Echo TAXI

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.15
(510), (511) 39 usługi przewoźnika, przewożenie podróżują-
cych autobusami, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi 
rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, usługi taksówek, 
usługi taksówkarskie, transport podróżnych taksówką, orga-
nizowanie transportu taksówkowego, transport taksówkowy 
dla osób na wózkach inwalidzkich, świadczenie usług w za-
kresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych.

(210) 487709 (220) 2018 07 02
(731) PODBIELSKI DARIUSZ, PODBIELSKI KRZYSZTOF 

GLOBAL INCOME SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) NEO SPORT

(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 przyrządy do ćwiczeń fizycznych, ławki 
do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku gimnastyczne-
go, ławki do ćwiczeń, ławki do użytku sportowego, artyku-
ły do ćwiczeń fizycznych, artykuły gimnastyczne, aparaty 
do ćwiczeń fizycznych, maszyny do ćwiczeń sprawnościo-
wych, drążki do ćwiczeń, gimnastyczne drążki poziome, sta-
cjonarne rowery treningowe, przyrządy stosowane do ćwi-
czeń fizycznych, orbitreki, bieżnie, atlasy, stepery, deskorolki, 
eksapandery, hantle, ławeczki, wałki do ćwiczeń fizycznych, 
huśtawki, nagolenniki, nakolanniki, ciężarki, obciążniki, krążki, 
aparaty ściskowe, skakanki, ściągacze na różne części ciała, 
pasy do podnoszenia ciężarów, sprzęt sportowy i akceso-
ria do piłki nożnej, piłki do piłki nożnej, ochraniacze piłkar-
skie, rękawice bramkarskie, bramki do piłki nożnej, bramki 
jako zabawki, sprzęt sportowy i akcesoria do siatkówki, piłki 
do siatkówki, siatki do siatkówki, sprzęt sportowy i akcesoria 
do koszykówki, piłki do koszykówki, tablice do koszykówki, 
sprzęt sportowy i akcesoria do tenisa stołowego, stoły do te-
nisa stołowego, rakietki do tenisa stołowego, piłki do tenisa 
stołowego, pokrowce na rakietki, siatki ze stelażem, okładzi-
ny na rakietki, sprzęt sportowy i akcesoria do gry w Squasha, 
sprzęt sportowy i akcesoria do badmintona, rakiety do gry, 
lotki, naciągi do rakiet, torby na rakiety, sprzęt sportowy i ak-
cesoria do tenisa ziemnego, rakiety tenisowe, piłki tenisowe, 
naciągi do rakiet, torby tenisowe, sprzęt sportowy do boksu, 
rękawice bokserskie, worki treningowe, stoły bilardowe, stoły 
do piłkarzyków, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe].
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(210) 487719 (220) 2018 07 02
(731) WSZOŁCZYK-LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa
(540) GOSPODA KWIATY POLSKIE

(531) 05.05.04, 05.05.13, 05.05.19, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, 
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu 
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzy-
skie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków 
i napojów, kawiarnia, usługi kawiarni.

(210) 487721 (220) 2018 07 02
(731) WSZOŁCZYK-LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa
(540) LAPIDARIUM
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, 
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu 
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzy-
skie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków 
i napojów, kawiarnia, usługi kawiarni.

(210) 487723 (220) 2018 07 02
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Fibrella

(531) 29.01.14, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 02.09.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 487729 (220) 2018 07 02
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) BROWAR BROSZKA

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.20, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.11, 24.17.02

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 487730 (220) 2018 07 02
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) HEJNAŁOWE

(531) 27.05.03, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 09.01.10, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.10

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 487731 (220) 2018 07 02
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Č Š ČESKÁ ŠKOLA

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.22, 03.01.02, 03.01.20, 
03.01.23, 24.01.03, 24.01.15, 24.01.17, 24.01.19, 24.09.02, 
24.09.05, 24.09.07, 24.09.09, 09.01.10

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 487732 (220) 2018 07 02
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ČESKÁ RECEPTURA
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(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.15, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21, 05.11.15, 05.07.02

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 487733 (220) 2018 07 02
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) KULTURKA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 487748 (220) 2018 07 02
(731) NOWICKI ARTUR, KŁOSOWSKI ŁUKASZ LUCART 

SPÓŁKA CYWILNA, Mysłowice
(540) LUCART AUTOMOTIVE

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.10, 
27.05.17, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
prowadzonej w placówkach stacjonarnych i on-line w za-
kresie towarów branży motoryzacyjnej, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, porady 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedsta-
wicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą towarów 
w zakresie branży motoryzacyjnej, działających na zasadach 
franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowe-
go w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, usługi 
handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem 
Internetu, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy on-line, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
jazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodo-
wych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów sa-
mochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie baterii i akumulatorów do pojazdów, 
37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, smarowanie sa-
mochodów, konserwacja samochodów, usługi stacji obsługi 
samochodów, naprawy lub konserwacja samochodów, na-
prawy i konserwacja samochodów, naprawa samochodów 
na drodze, obsługa i naprawa samochodów, usługi wymiany 
oleju samochodowego, konserwacja lub naprawa pojazdów 
samochodowych, usługi warsztatów samochodowych w za-
kresie konserwacji pojazdów, usługi w zakresie wymiany ole-
ju samochodowego z dojazdem do klienta, kontrola samo-
chodów i ich części przed konserwacją i naprawą, przegląd 
samochodów, doładowywanie akumulatorów do pojazdów, 

ładowanie akumulatorów do pojazdów, doładowywanie 
baterii i akumulatorów do pojazdów, usługi wymiany baterii 
i akumulatorów do pojazdów.

(210) 487752 (220) 2018 07 02
(731) OCHAL ANDRZEJ CUKIERNIA WILLIAMS, Jastków
(540) Cukiernia Williams Andrzej Ochal

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 08.01.15, 
08.01.25, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 30 cukierki, karmelki [cukierki], ciasta z cukierka-
mi, lodowe wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukier-
nicze], trufle [wyroby cukiernicze], lukrecja [cukiernictwo], 
wyroby cukiernicze, batoniki cukiernicze, cukierki czekolado-
we, mleczne wyroby cukiernicze, żelki, orzechowe wyroby 
cukiernicze, lizaki, wyroby cukiernicze płynne, musy, gotowa-
ne wyroby cukiernicze, trufle (rumowe), wyroby cukiernicze 
zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki, batony 
i guma do żucia, chałwa, czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające 
praliny, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe fondue, 
czekoladowe dodatki smakowe, czekoladki, desery czeko-
ladowe, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, 
gofry, lodowe słodycze, musy, puddingi, bułeczki z owoca-
mi, bułeczki z dżemem, czekolada, kakao, herbaty, herbata 
zielona, herbaty aromatyzowane, kawa, kawa aromatyzo-
wana, bułki, bagietki, bajgle, babeczki, chleb razowy, chleb 
wielozbożowy, chleb żytni, chrupiące pieczywo, drożdżowe 
bułeczki, pieczywo owocowe, torty truskawkowe, tort lodo-
wy, chleb, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyro-
bami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, 
restauracje serwujące delikatesy, usługi mobilnych restaura-
cji, restauracje dla turystów, informacja o usługach restaura-
cyjnych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, kawiarnia.

(210) 487760 (220) 2018 07 03
(731) STRATTON BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) STRATTON BROKERS
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
doradztwo w zakresie długów, informacja o ubezpiecze-
niach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwesty-
cje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania 
giełdowe, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami 
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożycz-
ki ratalne, sponsorowanie finansowe, usługi finansowania, 
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usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowa-
nia ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi 
ubezpieczeniowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, ban-
kowość, nieruchomości].

(210) 487763 (220) 2018 07 03
(731) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gorzów Wielkopolski

(540) ms manispot

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 44 usługi wynajmu stanowiska do wykonywa-
nia manicure hybrydowego bądź żelowego.

(210) 487766 (220) 2018 07 03
(731) KRZYŻAK KAROL ŁUKASZ, Kraków
(540) INNOJU

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 32 sok jabłkowy, soki owocowe, soki warzywne 
[napoje], lemoniada, syropy do lemoniady, napoje izotonicz-
ne, sorbety [napoje], syropy do napojów, woda mineralna 
[napoje], woda [napoje].

(210) 487767 (220) 2018 07 03
(731) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) YOLO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 36 pożyczki - usługi finansowe, doradztwo fi-
nansowe, operacje finansowe.

(210) 487771 (220) 2018 07 03
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Sinopure

(531) 29.01.12, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 487772 (220) 2018 07 03
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Mayoma
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów.

(210) 487774 (220) 2018 07 03
(731) KRZYŻAK KAROL ŁUKASZ, Kraków
(540) INNOJU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.14

(510), (511) 32 sok jabłkowy, soki owocowe, soki warzywne 
[napoje], lemoniada, syropy do lemoniady, napoje izotonicz-
ne, sorbety [napoje], syropy do napojów, woda mineralna 
[napoje], woda [napoje].

(210) 487775 (220) 2018 07 03
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ROXAN
(510), (511) 5 leki przeciwzakrzepowe, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, nadci-
śnienia, niewydolności serca oraz cukrzycy.

(210) 487782 (220) 2018 07 03
(731) MALINOWSKA KINGA USŁUGI PRAWNO-KSIĘGOWE, 

Kraków
(540) TAXIMO TAX IN MY OPINION

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, przygo-
towywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, 
planowanie podatkowe [rachunkowość], zarządzanie aktami 
finansowymi, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, 
przygotowanie listy płac, usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
usługi biurowe.
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(210) 487797 (220) 2018 07 03
(731) KRZYŻAK KAROL ŁUKASZ, Kraków
(540) INNOJU

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 32 sok jabłkowy, soki owocowe, soki warzywne 
[napoje], lemoniada, syropy do lemoniady, napoje izotonicz-
ne, sorbety [napoje], syropy do napojów, woda mineralna 
[napoje], woda [napoje].

(210) 487806 (220) 2018 07 03
(731) BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) POLONIA BYTOM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.03, 24.01.15
(510), (511) 41 organizowanie rozgrywek piłkarskich, orga-
nizowanie i obsługa zawodów sportowych, wynajmowa-
nie obiektów sportowych, usługi trenerskie, wypożyczanie 
sprzętu sportowego.

(210) 487810 (220) 2018 07 03
(731) M.O.L. ROMGUM NIERUCHOMOŚCI II  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Suchy Las

(540) m.o.l.-romgum
(510), (511) 11 wyroby gumowe dla potrzeb instalacji wo-
dociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych, 
17 wyroby gumowe, w tym uszczelki, profile i węże dla po-
trzeb budownictwa, rolnictwa, motoryzacji, przemysłu ma-
szynowego i artykułów gospodarstwa domowego, guma 
surowa i półprzetworzona.

(210) 487817 (220) 2018 07 04
(731) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin

(540) SOLVERX
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów.

(210) 487820 (220) 2018 07 04
(731) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) SKIN ARCHITECT
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów.

(210) 487831 (220) 2018 07 04
(731) PAWLUCZUK ANDRZEJ , BIAŁYSTOK
(540) CHATKA BABY JAGI
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, w szcze-
gólności dla dzieci, organizowanie spektakli rozrywkowych, 
usługi udostępniania obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, 
organizacja przyjęć i imprez rozrywkowych.

(210) 487846 (220) 2018 07 04
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

(540) GATE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 487848 (220) 2018 07 04
(731) WASZKIEWICZ EWA PRACOWNIA, Olsztyn
(540) W Pracownia Waszkiewicz  

PSYCHOLOGIA HR SZKOLENIA

(531) 02.01.23, 02.03.23, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z persone-
lem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, do-
radztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szko-
leniami), zarządzanie zasobami ludzkimi usługi rekrutacji 
personelu, 41 coaching w zakresie życia osobistego, doradz-
two zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i eduka-
cyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life 
coachingu, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe 
[edukacja], doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
edukacja, szkolenia edukacyjne, szkolenie biznesowe, szkole-
nie w zakresie public relations, przygotowanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 44 poradnictwo 
psychologiczne.

(210) 487853 (220) 2018 07 04
(731) MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING 

SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) MLU
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia pe-
ryferyjne, instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne 
i nawigacyjne, instrumenty optyczne, sprzęt fotograficzny, 
programy komputerowe, urządzenia i przyrządy do po-
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miaru i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych 
i/lub sztucznych warunków środowiskowych żywych or-
ganizmów, w szczególności przyrządy i urządzenia imisji 
i emisji oraz przyrządy i urządzenia pomiarowe do okre-
ślania jakości powietrza, wody i gleby, 35 prowadzenie 
hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet 
i sprzedaży wysyłkowej w zakresie: komputerów, kom-
puterowych urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, 
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz czę-
ści do niego, 37 naprawa i konserwacja maszyn, naprawa 
i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, in-
stalowanie maszyn przemysłowych, naprawa i konserwa-
cja komputerów i urządzeń peryferyjnych, naprawa, ser-
wisowanie i instalacja urządzeń i przyrządów do pomiaru  
i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych i/lub 
sztucznych warunków środowiskowych żywych orga-
nizmów, w szczególności przyrządów i urządzeń imi-
sji i emisji oraz przyrządów i urządzeń pomiarowych 
do określania jakości powietrza, wody i gleby, 42 do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, w tym kom-
puterowej oraz w zakresie informatyki, zarządzanie stro-
nami internetowymi (hosting), doradztwo techniczne, 
badania naukowe, badania i analizy techniczne, badania 
i analizy chemiczne, wykonywanie pomiarów na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, badania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, naukowe i przemysło-
we badania dotyczące warunków środowiskowych i/lub 
jakości życia ludzi, zwierząt i roślin, rozwoju urządzeń, 
przyrządów i systemów do pomiaru i/lub wpływania 
na jakość i/lub skład naturalnych i/lub sztucznych wa-
runków środowiskowych żywych organizmów, w szcze-
gólności przyrządów i urządzeń imisji i emisji oraz przy-
rządów i urządzeń pomiarowych do określania jakości 
powietrza, wody i gleby.

(210) 487867 (220) 2018 07 05
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) PROBIOFEROL
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, suple-
menty diety, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, dodatki 
witaminowe i mineralne, preparaty multiwitaminowe, mine-
ralne suplementy diety dla ludzi.

(210) 487870 (220) 2018 07 05
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) LACTOFEROL
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, suple-
menty diety, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, dodatki 
witaminowe i mineralne, preparaty multiwitaminowe, mine-
ralne suplementy diety dla ludzi.

(210) 487876 (220) 2018 07 05
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) KULINARNY Majonez Gigant

(531) 05.07.19, 05.09.12, 08.03.12, 08.05.02, 08.07.11, 09.01.10, 
25.01.15, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 majonez.

(210) 487940 (220) 2018 07 07
(731) PROPSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) PROPSS

(531) 03.13.04, 03.13.25, 16.03.13, 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01, 
26.11.02, 29.01.13

(510), (511) 32 lemoniada, napoje (bezalkoholowe na bazie 
miodu), napoje bezalkoholowe.

(210) 487950 (220) 2018 07 09
(731) HORMETIQ FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HORMETIQ FOREST
(510), (511) 5 alkaloidy do celów medycznych, aminokwasy 
do celów medycznych, balsam gurjuowy do celów medycz-
nych, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, chleb 
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślin-
ne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do ce-
lów farmaceutycznych, eliksiry (preparaty farmaceutyczne), 
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów 
medycznych, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptol 
do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceu-
tycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, gumiguta 
do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homoge-
nizowana żywność przystosowana do celów medycznych, 
hormony do celów medycznych, immunostymulanty, jalapa 
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(wilec przeczyszczający), jedzenie liofilizowane przystosowa-
ne do celów medycznych, jod do celów farmaceutycznych, 
jodki do celów farmaceutycznych, jujuba lecznicza, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, katechu do celów farmaceu-
tycznych, kolagen do celów medycznych, kolcorośl lekarska 
(sarsaparilla) do celów medycznych, koper włoski do celów 
medycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa 
myrobalan do celów farmaceutycznych, kora kondurango 
do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa 
do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów me-
dycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów 
farmaceutycznych, kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, kwasja (gorzknia) do celów me-
dycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho 
do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceu-
tycznych, lecytyna do celów medycznych, leki pomocnicze 
(wspierające) do celów medycznych, leki wzmacniające, lio-
filizowana żywność przystosowana do celów medycznych, 
lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów 
farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, 
mazidła, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycz-
nych, mech irlandzki do celów medycznych, mięta do celów 
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko 
pszczele do celów farmaceutycznych, mydła antybakteryj-
ne, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje 
stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, olej 
gorczycowy do celów medycznych, olejek z kopru do ce-
lów leczniczych, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów 
farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, 
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, po-
mady do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne 
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do ce-
lów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie 
wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoro-
idy, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, prepara-
ty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, prepara-
ty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, propolis 
do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów farma-
ceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole do celów 
medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineral-
nych, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające droż-
dże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
siemię lniane, syropy do użytku farmaceutycznego, szam-
pony lecznicze, środki lecznicze przeciw poceniu się, środ-
ki przeciw pasożytom, środki do celów farmaceutycznych, 
środki uspakajające, środki uspokajające, środki zmniejszające 
apetyty do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, 
tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomaga-
jące opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tran, wody mi-
neralne do celów medycznych, wyciągi z chmielu do celów 
farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, 
zioła lecznicze, żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowa-

na do celów medycznych, 35 sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego.

(210) 487954 (220) 2018 07 09
(731) WĘGLO SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) węglo smyk

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 węgiel (paliwo), węgiel drzewny do grillowa-
nia, węgiel drzewny pochodzenia roślinnego, 39 konfekcjo-
nowanie towarów, transport.

(210) 487955 (220) 2018 07 09
(731) CZAJKOWSKI PIOTR, Kutno
(540) TRAIN MOVEMENT

(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
szkoleń i seminariów.

(210) 487963 (220) 2018 07 09
(731) MIECHUR SEBASTIAN, Wrocław
(540) herdom

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami.

(210) 487964 (220) 2018 07 09
(731) MAXXB CHOCOLATE FACTORY MAKSYMILIAN 

NOWOTARSKI KATARZYNA BORKOWSKA  
SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała

(540) MAXXB CHOCOLATE FACTORY
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze - ciastka, draże czekola-
dowe, słodycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w cze-
koladzie, sękacze, wafle, pieczywo cukiernicze.

(210) 487965 (220) 2018 07 09
(731) MIECHUR SEBASTIAN, Wrocław
(540) herdom
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami.
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(210) 487973 (220) 2018 07 09
(731) MAXXB CHOCOLATE FACTORY MAKSYMILIAN 

NOWOTARSKI KATARZYNA BORKOWSKA  
SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała

(540) B Maxx Active
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze - ciastka, draże czekola-
dowe, słodycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w cze-
koladzie, sękacze, wafle, pieczywo cukiernicze.

(210) 487975 (220) 2018 07 09
(731) RAŹNIEWSKI STANISŁAW, Wrocław
(540) Polish-Georgian Chamber of Industry 

and Commerce

(531) 03.06.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja stosunków gospodarczych po-
między Rzeczpospolitą Polską a Gruzją, gromadzenie, ana-
lizowanie i rozpowszechnianie informacji wspomagających 
działalność gospodarczą członków izby, w tym informa-
cji dotyczących sytuacji gospodarczej w Rzeczpospolitej 
Polskiej i Gruzji, usługi doradcze i konsultingowe na rzecz 
członków izby w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, organizowanie i prowadzenie wystaw oraz targów 
krajowych i zagranicznych w celach handlowych i reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw oraz targów 
krajowych i zagranicznych w celach biznesowych i promo-
cyjnych, organizowanie imprez krajowych i zagranicznych 
do celów handlowych, promocyjnych, reklamowych i biz-
nesowych, kojarzenie partnerów biznesowych, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
pośredniczenie w kontaktach członków izby i ich poten-
cjalnych kontrahentów, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, opracowywanie, udostępnianie i udzie-
lanie informacji handlowych, usługi informacji biznesowej, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi zwią-
zane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa 
w handlu, pośrednictwo w zakresie reklamy, reklama, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowa-
nie tekstów reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące 
reklamy, sprzedaż nieruchomości, impresariat w działalno-
ści artystycznej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi 
pośrednictwa w handlu, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, badania dotyczące 
działalności gospodarczej. zarządzanie handlowe w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, 
36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
informacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, 
informacja o ubezpieczeniach, wycena finansowa w zakresie 

ubezpieczeń, bankowości i nieruchomości, pośrednictwo 
w usługach finansowych, usługi konsultingowe w zakresie 
finansów, zarządzanie finansami, usługi związane z zarządza-
niem funduszami, usługi konsultingowe dotyczące udziela-
nia pożyczek, 39 organizowanie podróży biznesowych, or-
ganizowanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, 
41 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw krajowych 
i zagranicznych w celach kulturalnych i edukacyjnych, wy-
dawanie książek, gazet i czasopism, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, szkoleń i warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, usługi rozrywkowe, doradztwo zawodowe, tłu-
maczenia, fotografia, 42 działalność w zakresie specjalistycz-
nego projektowania, doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii komputerowej, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, hosting stron internetowych, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi archi-
tektoniczne, usługi inżynieryjne, opracowywanie projektów 
technicznych, badania i usługi naukowe, badania i usługi 
techniczne, analizy przemysłowe, usługi badawcze, 45 usługi 
prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe.

(210) 487980 (220) 2018 07 09
(731) RAŹNIEWSKI STANISŁAW, Wrocław
(540) Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo - Handlowa

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.06.06
(510), (511) 35 promocja stosunków gospodarczych po-
między Rzeczpospolitą Polską a Gruzją, gromadzenie, 
analizowanie i rozpowszechnianie informacji wspoma-
gających działalność gospodarczą członków izby, w tym 
informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Rzeczpo-
spolitej Polskiej i Gruzji, usługi doradcze i konsultingowe 
na rzecz członków izby w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, organizowanie i prowadzenie wystaw 
oraz targów krajowych i zagranicznych w celach han-
dlowych i reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
wystaw oraz targów krajowych i zagranicznych w celach 
biznesowych i promocyjnych, organizowanie imprez kra-
jowych i zagranicznych do celów handlowych, promocyj-
nych, reklamowych i biznesowych, kojarzenie partnerów 
biznesowych, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie w kontak-
tach członków izby i ich potencjalnych kontrahentów, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 



Nr  ZT32/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 65

relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, audyt działalności gospodarczej, infor-
macja o działalności gospodarczej, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, opracowywanie, udostępnianie i udzielanie 
informacji handlowych, usługi informacji biznesowej, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi związa-
ne z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa 
w handlu, pośrednictwo w zakresie reklamy, reklama, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, sprzedaż nieruchomości, impresariat 
w działalności artystycznej, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, usługi pośrednictwa w handlu, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
badania dotyczące działalności gospodarczej. zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, usługi konsultingowe w zakresie 
księgowości podatkowej, 36 zarządzanie nieruchomościa-
mi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, informacje finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacja o ubez-
pieczeniach, wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń, 
bankowości i nieruchomości, pośrednictwo w usługach 
finansowych, usługi konsultingowe w zakresie finansów, 
zarządzanie finansami, usługi związane z zarządzaniem 
funduszami, usługi konsultingowe dotyczące udzielania 
pożyczek, 39 organizowanie podróży biznesowych, orga-
nizowanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, 
41 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw krajo-
wych i zagranicznych w celach kulturalnych i edukacyj-
nych, wydawanie książek, gazet i czasopism, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, szkoleń i warsztatów, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe, doradz-
two zawodowe, tłumaczenia, fotografia, 42 działalność 
w zakresie specjalistycznego projektowania, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakre-
sie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, hosting 
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne, 
usługi inżynieryjne, opracowywanie projektów technicz-
nych, badania i usługi naukowe, badania i usługi tech-
niczne, analizy przemysłowe, usługi badawcze, 45 usługi 
prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe.

(210) 487982 (220) 2018 07 09
(731) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) Social Media Ninja
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, doradztwo w zakresie plano-
wania imprez specjalnych, nauczanie i szkolenia, organi-
zacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organi-
zowanie ceremonii wręczania nagród, organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, organizowanie kongresów 
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, prowadzenie semina-
riów i kongresów, udostępnianie informacji na temat kon-
gresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie kongresów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowanie i prowadzeniem kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
warsztatów.

(210) 487993 (220) 2018 07 09
(731) Novartis Consumer Health S.A., Prangins, CH
(540) GRYPASMART
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do telefonów komórkowych oraz komputerów przenośnych, 
mianowicie oprogramowanie do badań medycznych, prze-
prowadzania testów i diagnostyki, 10 urządzenia diagno-
styczne do badań i wykrywania grypy.

(210) 487998 (220) 2018 07 09
(731) Unum Group (a Delaware Corporation), 

Chattanooga, US
(540) UNUM
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów 
wolontariatu dla organizacji charytatywnych, kierowanie 
uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, usłu-
gi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej 
w zakresie kwestii zdrowotnych, 36 usługi ubezpieczeniowe 
i reasekuracyjne, zawieranie umów ubezpieczenia i rease-
kuracji, usługi gwarantowania ubezpieczeń i reasekuracji, 
ubezpieczeniowe usługi brokerskie, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, w tym usługi agentów oraz brokerów, usługi 
doradcze, konsultingowe, informacyjne i administracyjne 
w zakresie finansów, ubezpieczeń, reasekuracji, rent i emery-
tur, w tym świadczone za pośrednictwem Internetu, analizy 
finansowe, usługi finansowe świadczone przez firmy ubez-
pieczeniowe, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, 
usługi inwestycyjne w tym dotyczące inwestycji finanso-
wych i kapitałowych, finansowanie pożyczek, pożyczki ratal-
ne, usługi gwarancyjne i poręczeń, usługi w zakresie świad-
czeń emerytalnych, usługi aktuariusza ubezpieczeniowego, 
regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, inwestowanie funduszy na cele cha-
rytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele charyta-
tywne dla dzieci potrzebujących, gromadzenie funduszy 
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 
kulturalnych i edukacyjnych, udzielanie informacji związa-
nych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, organi-
zacja zbiórek, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organi-
zacji charytatywnych, usługi w zakresie dotacji finansowych, 
pomoc finansowa, finansowanie organizacji dobroczynnych, 
usługi funduszu dobroczynnego, 41 edukacja zawodowa 
dla młodych ludzi, szkolenia dla dorosłych, organizowanie 
warsztatów, rozrywkowe i edukacyjne zajęcia zorganizowa-
ne dla dzieci, organizowanie i prowadzenie spotkań, semina-
riów, sympozjów, kongresów, konferencji w zakresie oświaty, 
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finansów, biznesu i handlu, informacja o edukacji, usługi edu-
kacyjne w dziedzinie finansów, zdrowia, biznesu i handlu, 
publikowanie materiałów drukowanych i elektronicznych 
dotyczących edukacji, organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, wyda-
wanie nagród edukacyjnych, prowadzenie pomocniczych 
programów dla opiekunów, organizowanie społecznych im-
prez sportowych i kulturalnych, organizowanie imprez w ce-
lach charytatywnych, kursy szkoleniowe związane z ochroną 
zdrowia, usługi wydawnicze.

(210) 488008 (220) 2018 07 09
(731) SILVERMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) SILVERMET

(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 rury i rurki ze stali, osłony do rur metalowe, rury 
ściekowe metalowe, złączki rur metalowe, kolanka do rur 
metalowe, metalowe rury odpływowe, 14 bransoletki [biżu-
teria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki 
z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], bre-
loki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjny-
mi zawieszkami], broszki [biżuteria], szpilki ozdobne, różańce, 
pierścionki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], kolczyki, kamie-
nie półszlachetne, 28 zabawki.

(210) 488015 (220) 2018 07 09
(731) ZWAKA GLASS SPÓŁKA JAWNA, Gliwice
(540) ZWAKA GLASS
(510), (511) 19 szkło okienne, szkło budowlane, alabastro-
we szkło, cegły szklane, szklane ściany, szklane drzwi, drzwi 
szklane, okna szklane, szkło izolacyjne, szkło warstwowe, 
szklane ekrany, panele szklane, płytki szklane, szklane da-
chy, kolorowe szkło okienne, szklane okna witrażowe, szkło 
budowlane, szklane cegły budowlane, wzmocnione szkło 
budowlane, szkło izolacyjne, szklarnie modułowe, niemeta-
lowe, prefabrykowane szklarnie, niemetalowe, szkło okien-
ne dla budownictwa, panele okładzinowe ze szkła, szkło 
do celów budowlanych, panele szklane do okien, podwójnie 
szklone panele niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, 
bloki szklane do budownictwa, elementy szklane do okien, 
podwójnie szklone elementy niemetalowe, modyfikowane 
szkło okienne do budownictwa, elementy szklane do pane-
li budowlanych, futryny niemetalowe do szklanych drzwi, 
płytki szklane do pokrywania dachu, szklane drzwi przezro-
czyste do budynków, szkło wzmocnione do celów budowla-
nych, szkło odbijające ciepło do budownictwa, panele szkla-
ne do drzwi, szklane drzwi do budynków, okienne szkło dla 
budownictwa, szkło izolacyjne do budownictwa, szkło har-
towane do użytku w budownictwie, szkło okienne do użyt-
ku w budownictwie, niemetalowe ramy do okien szklanych, 
okna żaluzjowe ze szkła do budynków, szkło dekoracyjne 
[do użytku w budownictwie], płytki szklane do użytku w bu-

downictwie, szkło barwione do użytku w budownictwie, 
szklarnie przenośne niemetalowe, ścianki działowe szklane, 
drzwi lustrzane, balustrady niemetalowe, balustrady szkla-
ne, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, 
20 gałki szklane, gabloty szklane, drzwi do mebli ze szkła, 
płytki lustrzane, lustra ścienne, lustra, lustra łazienkowe, lustra 
[nieprzenośne], lustra (srebrzone szkło), szafy z lustrami, szaf-
ki z lustrami, półki [meble], niemetalowe półki ścienne [me-
ble], meble, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, meble 
ze szkła, meble szklane, 21 szkło nieprzetworzone, szkło nie-
obrobione, naczynia szklane, półprzetworzone szkło, szkło 
prasowane, szkło półobrobione, szkło emaliowane, szkło 
ozdobne, rżnięte szkło, szkło opalizujące, szkło lustrzane, 
ozdoby szklane, szkło antyrefleksyjne, szkło mleczne, tablicz-
ki szklane, szklane pręty, szklane zatyczki, donice szklane, do-
niczki szklane, rzeźby szklane, szkło częściowo przetworzone, 
wyroby szklane malowane, szklana zastawa stołowa, kryształ 
[wyroby szklane], balony szklane [pojemniki], ozdobne do-
nice szklane, ozdobne kule szklane, wazony szklane podło-
gowe, dzieła sztuki ze szkła, ozdoby ze szkła [bibeloty], szkło 
półprzetworzone, inne niż szkło używane w budownictwie, 
figurki ze szkła barwionego, szkło nieprzetworzone, inne 
niż szkło używane w budownictwie, przybory do czyszcze-
nia szkła, szkło półobrobione do pojazdów, arkusze szklane 
(z wyjątkiem szkła używanego w budownictwie), szklane 
naczynia do picia, szkło na szyby do pojazdów, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna wyrobów szklanych, drzwi i okien 
szklanych, schodów i balustrad szklanych, mebli szklanych, 
ścianek działowych i witryn ze szkła, kabin prysznicowych, lu-
ster, okładzin ściennych, 37 szklenie, wstawianie szkła, usługi 
szklarskie, montaż dodatkowej warstwy szkła, instalacja szkła 
w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, usługi hydrau-
liczne i szklarskie, montaż i naprawa szkła płaskiego, wstawia-
nie szkła i wstawianie szyb, budowa, wznoszenie i szklenie 
budynków ogrodowych, budowa cieplarni i szklarni, usługi 
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien 
i rolet, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do pro-
dukcji wyrobów szklanych, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do produkcji 
wyrobów szklanych, 40 hartowanie szkła, fazowanie szkła, 
polerowanie szkła, cięcie szkła okiennego, usługi malowania 
szkła, trawienie szkła, wynajem maszyn do produkcji wyro-
bów szklanych.

(210) 488021 (220) 2018 07 10
(731) GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LIV

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie marketingu, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, zarządzanie 
hotelami, zarządzanie mieszkaniami, 36 usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, wynajem lokali na cele biurowe, zarządza-
nie lokalami niemieszkalnymi, wynajem mieszkań, wynajem 
nieruchomości, wynajem zakwaterowania, organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, wynajem i dzierżawa za-
kwaterowania stałego, wynajem pomieszczeń handlowych, 
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, stu-
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dio i pokoi, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie bu-
dynkami, zarządzanie domami czynszowymi, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, pozyskiwanie kapitału, inwestycje 
kapitałowe, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie 
kapitałem, zarządzanie powiernicze inwestycjami, 37 budo-
wa domów, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, remont nieruchomości, nad-
zór nad remontami budynków, usługi odnawiania mieszkań, 
43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
biura zakwaterowania, usługi hoteli i moteli, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wy-
najem zakwaterowanie tymczasowego w domach i miesz-
kaniach wakacyjnych, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty].

(210) 488040 (220) 2018 07 10
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) UTP UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO 
PRZYRODNICZY

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych 
w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, 41 nauczanie, 
kształcenie, edukacja, informacja o edukacji, doradztwo 
zawodowe, kształcenie praktyczne, nauczanie korespon-
dencyjne i internetowe, organizowanie i prowadzenie pra-
cowni specjalistycznych, organizowanie wystaw z dziedziny 
edukacji lub nauki, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizo-
wanie obozów i imprez turystycznych i sportowych, usługi 
wydawnicze, publikowanie książek, wypożyczanie książek, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie 
tekstów edukacyjnych, naukowych, udostępnianie publika-
cji elektronicznych on-line, 42 badania oraz usługi nauko-
we i techniczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych, usługi w zakresie opinii i ekspertyz nauko-
wych, usługi w zakresie prac innowacyjno-wdrożeniowych 
i ekspertyz technicznych, transfer technologii w postaci prac 
badawczo-rozwojowych dla osób trzecich, 45 analizy i eks-
pertyzy prawne, zarządzanie prawami autorskimi i prawami 
własności przemysłowej i intelektualnej, doradztwo i licen-
cjonowanie w zakresie własności intelektualnej i prawnej, 
informacja patentowa.

(210) 488087 (220) 2018 07 11
(731) MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU, Opole
(540) Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego 

przeboju
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 41 prezentowanie programów telewizyjnych, usługi 
studiów telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, pro-
dukcja tematycznych programów telewizyjnych, usługi roz-
rywkowe w postaci programów telewizyjnych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 476083, 482488, 483060, 486223, 486283, 486284, 486286

3 475983, 476558, 476559, 476560, 476561, 476562, 476563, 476566, 476570, 477111, 477119, 477121, 477382, 
482488, 483060, 485483, 485819, 486048, 486284, 486308, 487149, 487218, 487365, 487772, 487817, 487820

4 487954

5 475983, 476124, 476558, 476559, 476560, 476561, 476562, 476563, 476566, 476570, 483835, 483837, 483839, 
483850, 485016, 486239, 486266, 486308, 486315, 486318, 486319, 486373, 486376, 486380, 486383, 487149, 
487218, 487364, 487365, 487723, 487771, 487775, 487867, 487870, 487950

6 471488, 471506, 486239, 488008

7 465333, 470496

8 465333

9 465333, 471488, 471506, 474402, 475261, 476135, 477076, 477077, 477078, 477138, 479741, 479742, 483032, 
484079, 484085, 484088, 485132, 485483, 485718, 485721, 486042, 486650, 487150, 487152, 487600, 487853, 
487993

10 465333, 479741, 479742, 486239, 487993

11 465333, 487616, 487810

12 465333, 483851, 485483

14 471488, 471506, 475261, 485483, 487150, 487152, 488008

16 465333, 471488, 471506, 473119, 474402, 475261, 476023, 476031, 477076, 477077, 477078, 483032, 485161, 
485483, 485562, 486042, 486239, 487150, 487152, 487174, 487600

17 487810

18 471488, 471506, 475261, 485483

19 486535, 486536, 486548, 486565, 487127, 488015

20 459101, 475261, 488015

21 465333, 475261, 483032, 485161, 485483, 486053, 486058, 486061, 486239, 486577, 487150, 487152, 488015

22 475261

24 459101, 476023, 485483, 487600

25 471488, 471506, 475261, 476031, 483032, 484496, 484823, 485016, 485161, 485483, 486650, 486779, 487150, 
487152

26 475261, 487150, 487152, 487600

28 465333, 475261, 476117, 483032, 485016, 485483, 487709, 488008

29 470276, 484812, 484816, 485511, 487035, 487055

30 458223, 470276, 475261, 475984, 476056, 482907, 482931, 482936, 485872, 486283, 486285, 486315, 487035, 
487055, 487108, 487110, 487118, 487454, 487752, 487876, 487964, 487973

31 485511, 487149

32 470276, 476123, 476125, 485016, 485483, 486745, 487035, 487729, 487730, 487731, 487732, 487733, 487766, 
487774, 487797, 487940

33 485483, 486559, 486569, 487247, 487689, 487846

35 458223, 459101, 465333, 471488, 471506, 473119, 474402, 475261, 476031, 476041, 476050, 476056, 476113, 
476135, 477076, 477077, 477078, 479741, 479742, 482488, 483032, 483060, 483835, 483837, 483839, 483850, 
484079, 484085, 484088, 484791, 484812, 484816, 485132, 485161, 485483, 485554, 485562, 485718, 485721, 
485800, 486042, 486223, 486239, 486244, 486283, 486284, 486285, 486286, 486478, 486535, 486536, 486548, 
486565, 486575, 486648, 486709, 486757, 486771, 486848, 487120, 487174, 487406, 487663, 487748, 487752, 
487782, 487848, 487853, 487950, 487975, 487980, 487998, 488015, 488021, 488040, 488087



Nr  ZT32/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 69

1 2

36 471488, 471506, 474402, 475993, 476067, 476068, 479741, 479742, 485161, 485499, 486090, 486478, 486787, 
487128, 487221, 487222, 487245, 487271, 487406, 487760, 487767, 487963, 487965, 487975, 487980, 487998, 
488021

37 475964, 479741, 479742, 487221, 487222, 487271, 487748, 487853, 488015, 488021

38 474402, 479741, 479742, 484791, 485483, 485718, 485721, 486036, 486042, 486090

39 471488, 471506, 476088, 479741, 479742, 485483, 485562, 485695, 486115, 486117, 486679, 486848, 487150, 
487152, 487406, 487696, 487954, 487975, 487980

40 476088, 482488, 483060, 488015

41 458218, 471488, 471506, 473119, 474402, 475261, 476023, 476098, 476113, 476122, 476135, 476581, 477076, 
477077, 477078, 479587, 479741, 479742, 483032, 483223, 483224, 484079, 484085, 484088, 485483, 485562, 
485695, 485760, 486036, 486042, 486115, 486117, 486244, 486246, 486618, 486648, 486650, 486679, 486685, 
486709, 486829, 487150, 487152, 487600, 487806, 487831, 487848, 487955, 487975, 487980, 487982, 487998, 
488040, 488087

42 471488, 471506, 474402, 476041, 479587, 479741, 479742, 482488, 483060, 485132, 485554, 485718, 485721, 
486478, 486848, 487221, 487222, 487853, 487975, 487980, 488040

43 485872, 486115, 486117, 486545, 487150, 487152, 487719, 487721, 487752, 488021

44 476023, 479741, 479742, 483835, 483837, 483839, 483850, 484175, 484759, 485695, 486239, 486246, 487044, 
487763, 487848

45 458218, 474402, 476023, 479741, 479742, 485483, 485695, 485718, 485721, 486246, 487975, 487980, 488040
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

„AMALA” 486246

2 2ClickShop 485718

2clickShop 485721

2moro 486779

ANTOJA 476056

APPETITA GRUBO MIELONE 487108

Appetita GRUBO MIELONE 487118

apteka WIELKOPOLSKA 484175

aril czysta bawełna 475983

art floors 487127

AVISPON 477138

B Maxx Active 487973

B 487600

B12Strong 500 µg +kwas foliowy+wit.B6+wit.E  
B12 + kwas foliowy + wit.B6 + wit.E 486318

B12Strong 500 µg 486266

BELLOTTI APARTAMENTY 487221

BELLOTTI APARTAMENTY 487222

beskid 485483

bioExpert NATURALNIE BEZPIECZNIE 482488

bioskutecznie 483060

BROWAR BROSZKA 487729

Č Š ČESKÁ ŠKOLA 487731

Captain Jack ADVENTURE IN A BOTTLE BEER  
FLAVOURED WITH RUM 486745

Carpathia Hunting & Forestry 486685

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 476098

ČESKÁ RECEPTURA 487732

CHATKA BABY JAGI 487831

COOK & more 476050

Cukiernia Williams Andrzej Ochal 487752

Delimaro 486848

dobryadres.pl DOBRA STRONA NIERUCHOMOŚCI 486478

Dolina Pereł KOMPLEKS TURYSTYCZNY 486679

DOZ PRODUCT RECEPTURA 486239

DROGERIA Kosmyk 486771

Drużyna Energii 486648

Echo TAXI 487696

ENEROS Oszczędność w energii 485132

ENTINA 486548

eTrader Pekao 486090

EXCLUSIVE EVENT 486709

ExiD Excellence in Dentistry Club 484759

FACULTY OF ECONOMICS 483224

fmPRO 476135

GATE 487846

gekon 476031

Globe Group Make IT better! 485554

GŁUSZA 486559

GOSPODA KWIATY POLSKIE 487719

GRYPASMART 487993

HBINWESTYCJE 487271

HEJNAŁOWE 487730

HELLENA ORANGEADE ORIGINAL FLAVOR 476123

HELLENA ORANGEADE 476125

herdom 487963

herdom 487965

HOLI FESTIVAL ŚWIĘTO KOLORÓW 476113

HOLI PROSZEK 476117

HORMETIQ FOREST 487950

Ice-Cool 487454

ICG INVEST 485499

ili ola ALEKSANDRA KUBAS 486048

IMPRESSIVE 477121

INDIAN BAZAAR 487035

INNOJU 487766

INNOJU 487774

INNOJU 487797

INNOVUM 487365

ISK Empowered Together 485760

ISK HUSSARS 486829

JUMP HEAVEN 486618

Jurajska Przystań 486117

KaajCare 486577

kalendarz24 487406

Kania Vodka 487689

KARTY HISTORII 486042

KING KONG style 485016

kokos 485511

Kraft 483851

Kraków 471488

KULINARNY Majonez Gigant 487876

KULTURKA 487733

L LUBIANA 486058

L LUBIANA 486061

L 486053

LACTOFEROL 487870

LAPIDARIUM 487721
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LCO LeanCon 475964

LEŚNA RADOŚĆ  
REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY 486115

Lion’s University Investment Program 474402

LIV 488021

L-Karnityna 1000 mg GoldStrong 486319

LOVENTAN 487218

LUCART AUTOMOTIVE 487748

LUXURE PARFUMES 477111

m.o.l.-romgum 487810

MADE IN Mazovia. heart of Poland 483032

MADE OF NATURE MĄDROŚĆ NATURY 487120

MAG-DAL 487663

manufacture of natural cosmetics  
BIOLINE by JoAnn 477382

manufacture of natural cosmetics  
BIOLINE by JoAnn 485819

MARIELLA 486536

MAXXB CHOCOLATE FACTORY 487964

Mayoma 487772

Mediatio 476023

MICHELLE 477119

Milionerki 482907

MISTER POWER CLUB 486545

MLU 487853

MNIEJ WIĘCEJ 486036

MODERN CLASSIC HOME 459101

ms manispot 487763

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 487150

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 487152

MUZEUM KOMUNIKACJI EDISON  
Museum of Communication 476581

Muzeum Polskiej Piosenki  
czyli historia jednego przeboju 488087

NEO SPORT 487709

NERKAMIN 487364

NervoStrong 486383

NIEPOKONANI POLSKA 458218

nisinoxid 486308

OK SYSTEM 484079

OK SYSTEM 484085

OK SYSTEM 484088

oneco2 486223

Opti Antix 476558

Opti Cardin 476561

Opti Cyklin 476560

Opti Flexin 476570

Opti Nostress 476566

Opti Senal 476559

Opti Urin 476562

Opti Vitalis 476563

OSIEDLÓWKA 487174

OsteoStrong 486373

OTOROWER 485800

OTOROWER.pl 486575

Ottoman Simit 458223

PAN ORZECH 487055

PANO 475984

PARKIET TV 477077

PayPo 487128

PODIMED sp. z o.o. 487044

pogoria 485161

Polish-Georgian Chamber of Industry  
and Commerce 487975

POLONIA BYTOM 487806

Polsko-Gruzińska Izba  
Przemysłowo - Handlowa 487980

POZNAJ TRENDY by MAGAZYN SUKCES 477078

Pracownia Tańca PRYZMAT 486244

PROBIOFEROL 487867

PROPSS 487940

Pryncy Power 482936

Radomir 484812

Razem przez życie 475993

REMOS 486535

REQNET 487616

RODZINA ZDROWIA Sinopure 487771

RODZINA ZDROWIA Suplement diety Fibrella 487723

ROXAN 487775

ROZATA 470276

RZECZPOSPOLITA TV 477076

S SELECTA HTC 487149

SER DŁUGODOJRZEWAJĄCY 484816

Setti 465333

SILVERMET 488008

SINOS 486565

SIVASIL 476124

SKIN ARCHITECT 487820

SLAVA REPUBLIC 484823

SO BIC FEED 486286

SO BIC FOOD 486285

SO BIC TEC 486284

SO BIC 486283

Social Media Ninja 487982

SOLVERX 487817

Spectrum Cannabis 483837

Spectrum Cannabis 483839

SpectrumCannabis 483835

SpectrumCannabis 483850

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA  
"SPOŁEM" Warszawa, 486787

Sprinterki 482931

ß-KarotenSunforte 486376

STRATTON BROKERS 487760
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SympTom APLIKUJEMY DOBRĄ REKLAMĘ 486757

Szklarnie Tunele Osłony nowoczesna  
uprawa pod osłonami 485562

SZKWAŁ 486569

SZUFLANDIA APARTAMENTY WISŁA 487245

ŚWIĘTO KOLORÓW 476122

TAXIMO TAX IN MY OPINION 487782

TeleGO 479741

telego.pl 479742

Thedy & PARTNERS 476068

TRAIN MOVEMENT 487955

TS TOP-SERVIS 470496

UBRIDGE 476041

UNUM 487998

UTP UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO  
PRZYRODNICZY 488040

VEGE PRAWDZIWE 485872

Vena3Strong 486380

W Pracownia Waszkiewicz  
PSYCHOLOGIA HR SZKOLENIA 487848

WATAHA SOBIESKI 473119

węglo smyk 487954

WIRTUALNE POMNIKI KU CZCI:  
KOMENDY KU NIEBU BROŃ KU SERCU  
BROŃ KU ZIEMI BROŃ 484791

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE  
RATUNKOWE ZAGŁĘBIOWSKIE WOPR  
RATOWNICTWO SPECJALISTYCZNE 485695

WODOCIĄGI JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 476088

www.salsaclub.pl 486650

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 483223

YEVA let yourself be moved 484496

YOLO 487767

Zdrowe Karmelki MNIAM - MNIAM  
WITAMINY MINERAŁY 486315

ZŁOCISTA 487110

ZŁOTE PLONY 476083

ZWAKA GLASS 488015



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.

649196 MADEIRA (2018 05 24)
CFE: 27.05.01 23

777782 SINOVIAL (2018 06 13) 5, 10
1283936 MONDOSE (2018 06 29)

CFE: 01.15.15, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.07 30
1305104 STRIPES (2018 06 01) 30
1310435 FULL ON - TILL IT’S 

GONE (2018 06 01)
30

1360957 INSPIRING SCIENCE,  
ENHANCING LIFE (2017 01 31, 
2016 08 12)

1, 2, 5, 6, 7, 9, 
14, 40, 42, 45

1412656 HIFIRST (2017 12 05)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 29, 30

1412747 SAFEXTOP (2018 05 22)
CFE: 27.05.01 12

1412749 URBAN REVIVO (2018 04 17) 18, 25, 35
1412760 AEROPUFFING (2018 05 25) 3, 8, 16, 35, 

41, 44
1412788 THEN I MET YOU (2018 03 19, 

2018 02 01)
3, 35, 41, 44

1412802 next.car (2018 03 20, 2018 01 31)
CFE: 24.17.02, 26.04.04, 
27.05.24, 29.01.13

12, 35, 36, 37, 38, 39

1412823 Chungking (2017 12 14)
CFE: 27.05.17 21

1412867 Atomy (2018 02 12) 3, 5, 21, 29
1412901 Driver center (2018 01 24, 2017 12 22)

CFE: 26.01.18, 27.05.01 9, 35, 37, 39, 42
1412907 OLYMP SIGNATURE (2018 04 20)

CFE: 27.05.01 3, 25
1412910 SMARKETOO (2018 04 27, 

2018 03 10)
35, 36

1412945 DONGNAN (2018 04 05)
CFE: 27.05.01 9

1413006 PARIS-BIARRITZ CHANEL 
(2018 04 26, 2017 11 02)

3

1413029 fotophone (2017 12 20, 
2017 08 18)

9, 35, 38, 42

1413065 SGCB (2018 04 16)
CFE: 27.05.11 3, 7, 21, 24

1413123 (2018 04 02)
CFE: 26.05.01, 28.05.00, 29.01.12 11, 35, 40

1413149 Teo (2018 03 06, 2018 02 12)
CFE: 26.04.04, 27.05.01 3, 5

1413151 FRONTECH PREMIUM 
(2018 05 22)

12

1413162 (2018 05 22)
CFE: 28.03.00 12

1413177 KEMEPOX (2017 09 21, 
2017 09 21)

2, 17, 35

1413189 K-OX EYES (2018 05 22) 3
1413356 Bilberry (2018 03 19)

CFE: 05.07.09, 27.05.01, 29.01.13 7, 9, 42, 44
1413394 Cotton Colors (2018 02 21)

CFE: 27.05.01 17
1413398 VISUO (2018 04 05)

CFE: 27.05.17 28
1413405 XIWANG GROUP (2018 04 05)

CFE: 02.09.01, 26.01.05, 28.03.00 30
1413480 EGT INTERACTIVE (2018 02 23, 2017 10 25)

CFE: 26.01.04, 26.13.25, 
27.05.10, 29.01.12

9, 28, 41

1413488 RRG Embracing your mobility (2018 03 23, 
2017 10 04)
CFE: 26.03.23, 27.05, 
29.01.12

12, 35, 37, 39, 42

1413585 THREE WORKS (2018 05 03) 29
1413592 THE RED COLLECTION 

(2018 04 19)
35, 43

1413597 CREATE YOURSELF (2017 12 22, 
2017 06 28)

9, 35, 41

1413608 LIGAO (2018 04 30)
CFE: 27.05.07 7

1413634 (2018 05 01)
CFE: 26.01.03, 28.03.00 1

1413687 (2018 05 22)
CFE: 04.03.20, 26.04.05, 28.03.00 10

1413694 (2018 03 16, 2017 10 30)
CFE: 05.11.01, 24.15.03, 26.01.03 1

1413713 (2018 04 24)
CFE: 28.03.00 39

1413737 IDEAL PLANTS (2018 06 15, 2017 12 15) 42
1413748 SNTON (2018 04 30)

CFE: 26.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 28.03.00 6
1413752 (2018 05 22)

CFE: 04.03.20, 26.04.05, 28.03.00 5
1413776 STAR (2018 03 05, 2017 09 06)

CFE: 01.01.02, 27.05.08, 29.01.12 9, 28, 41
1413788 WiN (2018 04 30)

CFE: 24.15.01, 27.05.07 1
1413834 HUAYU (2017 11 27)

CFE: 01.13.15, 26.01.06, 27.05.17 7, 9, 11, 12
1414065 SWISSVAX (2018 02 08, 2017 08 11) 3
1414127 SHEN GUAN (2018 01 26)

CFE: 08.05.03, 24.09.05, 28.03.00 29



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1360957, 1413634, 1413694, 1413788 

2  1360957, 1413177 

3  1412760, 1412788, 1412867, 1412907, 1413006, 1413065, 1413149,
 1413189, 1414065 

5  777782, 1360957, 1412867, 1413149, 1413752 

6  1360957, 1413748 

7  1360957, 1413065, 1413356, 1413608, 1413834 

8  1412760 

9  1360957, 1412901, 1412945, 1413029, 1413356, 1413480, 1413597,
 1413776, 1413834 

10  777782, 1413687 

11  1413123, 1413834 

12  1412747, 1412802, 1413151, 1413162, 1413488, 1413834 

14  1360957 

16  1412760 

17  1413177, 1413394 

18  1412749 

21  1412823, 1412867, 1413065 

23  649196 

24  1413065 

25  1412749, 1412907 

28  1413398, 1413480, 1413776 

29  1412656, 1412867, 1413585, 1414127 

30  1283936, 1305104, 1310435, 1412656, 1413405 

35  1412749, 1412760, 1412788, 1412802, 1412901, 1412910, 1413029,
 1413123, 1413177, 1413488, 1413592, 1413597 

36  1412802, 1412910 

37  1412802, 1412901, 1413488 

38  1412802, 1413029 

39  1412802, 1412901, 1413488, 1413713 

40  1360957, 1413123 

41  1412760, 1412788, 1413480, 1413597, 1413776 

42  1360957, 1412901, 1413029, 1413356, 1413488, 1413737 

43  1413592 

44  1412760, 1412788, 1413356 

45  1360957



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.

481364 Probiotical S.p.A.
2018 05 28 5

480274 Windex Development AB
2018 06 05 9

481856 IPSEN PHARMA S.A.S.
2018 07 16 3, 5, 10

481863 IPSEN PHARMA S.A.S.
2018 07 16 3, 5, 10

481505 OPTIMA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’  
LIMITATA
2018 07 16 30

481855 IPSEN PHARMA S.A.S.
2018 07 16 3, 5, 10

484019 NOKIA CORPORATION
2018 07 17 9, 11

482763 P.H.U. ARMAN KAREN KIRAKOSYAN
2018 07 18 43

483019 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE  
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 07 20 30



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.

1399816 TEKNOS GROUP OY
2018 07 13 2, 17, 19
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