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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 3 września 2018 r. Nr ZT36

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) 460010 (220) 2016 08 05
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) Mądre bajki z całego świata Efekt Domina
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki 
w formie cyfrowej do pobrania z Internetu, książki zapisane 
na płytach, płyty CD-ROM zawierające książki, książki dźwię-
kowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, fil-
my i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalonych na nośnikach, płyty DVD, 16 książki, 
książki edukacyjne, książki do rysowania i kolorowania, mate-
riały drukowane, materiały szkoleniowe, książki z obrazkami, 
artykuły papiernicze i piśmiennicze, wydawnictwa drukowa-
ne, ulotki, druki, plakaty, 41 publikacje i redagowanie książek, 
publikacje on-line elektronicznych książek, czasopism i pe-
riodyków, produkcja filmów wideo i DVD i CD-ROM na pły-
tach, usługi wydawnicze, reporterskie, produkcja nagrań au-
dio i video, publikowanie czasopism, publikowanie książek, 
wydawnictwa on-line, wydawanie książek, nauczanie i szko-
lenia, usługi edukacyjne, nagrania dźwiękowe, publikowanie 
multimedialne książek.

(210) 477370 (220) 2017 10 06
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Świat tworzą ludzie
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, 
DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, 
interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urzą-
dzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna 
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, na-
ziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sy-
gnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki 
telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odko-
dowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw 
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające de-
koder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli-
tarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagry-
warkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwię-
kowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym 
dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych 
programów (osobisty rejestrator obrazu), programy kom-
puterowe, programy komputerowe umożliwiające użyt-
kownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośred-
nictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy 
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przysto-
sowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekra-

nem komputerowym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video 
w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, 
urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania 
obrazów, dźwięków I zapisu wideo w postaci plików w for-
macie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, 
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przysto-
sowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, 
badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji 
w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyski-
wanie i przekazywanie informacji o działalności gospodar-
czej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospo-
darczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni 
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, fil-
mów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmo-
wych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, ta-
śmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwa-
rzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych 
odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników 
obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych 
gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
trycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym de-
koderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodo-
wanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewi-
zji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i inte-
raktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę 
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, 
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, 
chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów 
gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, 
usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towa-
rów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-
-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, 
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
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mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, 
flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skó-
rzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kape-
lusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, 
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, 
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, na-
klejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto-
wych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, 
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papie-
ry pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, 
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklan-
ki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, po-
stery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowero-
we, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsło-
neczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje 
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby 
i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfu-
mowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i por-
celany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: 
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sy-
gnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechnia-
nia programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usłu-
gi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania sys-
temów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowe-
go, rozpowszechniania programów i informacji za pośred-
nictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komuni-
kacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomuni-
kacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści infor-
macyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego 
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania infor-
macji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, 
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i doko-
nywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem infor-
macji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczo-
ne do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bez-
pośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewi-
zyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkur-
sów, usługi dostarczania informacji on-line z komputero-
wych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www 
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez inte-
raktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi 
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, do-
starczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na stro-
ny www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przeka-
zywanie serwisów internetowych www, dostarczanie do-
stępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, 
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych 
i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do od-
bioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i ra-
diowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń 
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analo-
gowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie 
danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostę-
pu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie 
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: or-
ganizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji 
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabular-

nych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji te-
leturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktyw-
nym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edu-
kacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, do-
starczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywko-
wych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktyw-
nej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwa-
rzania dźwięku I obrazu, dostarczanie informacji o rozryw-
ce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, impre-
zach sportowych, usługi automatycznego zapisywania 
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior-
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez 
odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i ob-
razu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron 
www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagra-
niowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmo-
wych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wy-
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, 
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci 
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej 
produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputero-
wych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego 
zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i pro-
wadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, pro-
wadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace 
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania 
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medial-
nych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, 
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - ka-
wiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali inter-
netowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów 
internetowych.

(210) 479245 (220) 2014 10 02
(731) Nutra Canada Inc., Champlain, CA
(540) Neuro Phenol

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne do zastosowania w pro-
dukcji, środki chemiczne do zastosowania w przemyśle far-
maceutycznym, środki chemiczne dla przemysłu, zasady 
[preparaty chemiczne], chemiczne substancje do użytku 
w produkcji, dodatki chemiczne do użytku w produkcji, che-
miczne środki wspomagające do użytku w przemyśle, pre-
paraty chemiczne do użytku przemysłowego, nieorganiczne 
substancje chemiczne do celów przemysłowych, substancje 
chemiczne do użytku w produkcji środków farmaceutycz-
nych, chemiczne środki konserwujące do użytku w produkcji 
szerokiej gamy chemikaliów, produkty chemiczne stosowa-
ne w przemyśle i w nauce, składniki i materiały chemiczne 
do celów naukowych, substancje chemiczne do użytku 
w przemyśle biochemicznym, środki chemiczne do użytku 
w produkcji środków farmaceutycznych, preparaty chemicz-
ne do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, pier-
wiastki naturalne.
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(210) 482274 (220) 2018 02 12
(731) GRANO’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębe Kolonia
(540) GRANO’S

(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowa-
ne owoce i warzywa, chrupki owocowe, chipsy owocowe, 
chrupki warzywne, chipsy warzywne, chrupki ziemniaczane, 
przeciery owocowe, galaretki, galaretki owocowe, owoce 
kandyzowane, dżemy, konfitury, warzywa kwaszone, pikle, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki owocowo - wa-
rzywne, mrożone mieszanki warzywno - mięsne, bakalie, 
30 produkty zbożowe, płatki zbożowe suszone, płatki owsia-
ne, muesli, wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatni-
ki, biszkopty, makarony, pizza, chipsy, płatki kukurydziane, 
czekolada, wyroby czekoladowe, cukier, wyroby cukiernicze, 
słodycze, cukierki, galaretki, kawa i namiastki kawy, herba-
ta, herbaty owocowe, kakao i wyroby na bazie kakao, lody 
i desery lodowe, sorbety, przyprawy, przyprawy ziołowe, 
zioła konserwowane, suszone, gotowane i mrożone, keczup, 
majonezy.

(210) 482342 (220) 2017 05 22
(731) Party Land Scandinavia AB, Malmö, SE
(540) PARTY LAND „Where Fun Parties Begin”

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 
27.05.17, 21.01.16

(510), (511) 16 chusteczki higieniczne, serwetki z celulozy 
do użytku domowego, papierowe serwetki do użytku do-
mowego, serwetki stołowe papierowe, papierowe nakrycia 
[obrusy] stołowe, serpentyny z krepiny, girlandy papierowe, 
chorągiewki papierowe, ozdoby papierowe na przyjęcia, 
dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, papiero-
we dekoracyjne girlandy na przyjęcia, 21 formy cukiernicze, 
przybory do wypieków, jednorazowe akcesoria kartonowe 
do pieczenia, talerze, naczynia [artykuły gospodarstwa do-
mowego], półmiski do serwowania potraw, miseczki, kub-
ki papierowe, filiżanki, filiżanki i kubki, kubki, 28 czapeczki 
na imprezę jako podarki dla gości, małe petardy eksplodu-
jące kolorowymi wstążeczkami papieru, balony, gry towarzy-
skie, serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], 
strzelające zabawki z niespodzianką [atrakcje na przyjęcia], 
czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], śmieszne ga-
dżety [atrapy], artykuły papierowe jako podarki dla gości 
na przyjęciach, konfetti, maski kostiumowe, maski na Hallo-
ween, maski teatralne.

(210) 482824 (220) 2018 02 27
(731) DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(540) DALPO
(510), (511) 16 wyroby z papieru i tektury takie jak: afisze, 
plakaty, aktówki, albumy, atlasy, artykuły papiernicze, blo-
ki listowe (papeteria), chorągiewki papierowe, chusteczki 

do nosa papierowe, figurki (statuetki) z papieru mâché, 
filtry do kawy papierowe, gazety, kartki z życzeniami, kar-
ty pocztowe, katalogi, komiksy, mapy, mapy geograficzne, 
materiały drukowane, obrusy papierowe, obwoluty papie-
rowe na dokumenty, opakowania do butelek z tektury lub 
papieru, osłony na doniczki z papieru, papier do pakowa-
nia, papier do pisania, papier do zwijania, papier filtracyjny, 
papier higieniczny, papier parafinowy, papier pergamino-
wy, papier przebitkowy, papier toaletowy, papier z miazgi 
drzewnej, papierowe lub tekturowe podstawki, w tym pod-
stawki pod kufle na piwo oraz pod inne napoje, pojemniki 
papierowe lub tekturowe, pudełka kartonowe lub papiero-
we, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, torby 
do pakowania z papieru, torebki na śmieci z papieru, wy-
druki graficzne, wyroby z kartonu, druki, czasopisma i książ-
ki, artykuły introligatorskie, artykuły piśmienne, papeterie, 
kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, 
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli) i przybory szkolne 
takie jak: bloczki do pisania, bibuły, bloki rysunkowe, bro-
szury, cyrkle, dziurkacze, ekierki, flamastry, formularze (blan-
kiety, druki), globusy, kalendarze, kalkomanie, karty, koperty 
(artykuły piśmienne), linijki rysownicze, maszynki do ostrze-
nia ołówków, materiały do rysowania, materiały klejące 
do celów papierniczych, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, 
notesy samoprzylepne, okładki, obwoluty, ołówki, papier 
do pakowania, papier do pisania, pastele (kredki), pędzle, 
pieczęcie, pinezki, pióra, piórniki, podstawki do długopi-
sów i ołówków, przybory do pisania, przyrządy do ryso-
wania, segregatory, skoroszyty, taśmy przylepne do celów 
papierniczych, taśmy klejące, teczki na dokumenty, skoro-
szyty, spinacze biurowe, spinacze do papieru, temperówki 
do ołówków, zakładki do książek, zakładki samoprzylepne 
z papieru lub folii PET do oznaczania i klasyfikowania stron 
dokumentów, książek, ułatwiając wyszukania ważnych in-
formacji, zeszyty, zszywacze, zszywki biurowe, opakowania 
i materiały opakowaniowe z papieru, tektury i tworzyw 
sztucznych, taśmy przylepne do celów opakowaniowych 
oraz do użytku biurowego i domowego, taśmy malarskie 
i tynkarskie, taśmy naprawcze, przeznaczone do różnego 
rodzaju napraw, takie jak: taśmy pomocnicze do chwilo-
wego montażu, w celu szybkich napraw uszkodzeń, pęk-
nięć, rozerwań, zapobiegające dalszym uszkodzeniom 
takich materiałów jak folie, przewody z tworzywa sztucz-
nego, gumy, nieszczelne rury PVC, pęknięte żagle, taśmy 
montażowe do uszczelniania, wyrównywania nierówności 
w łączonych powierzchniach wykonanych z drewna, meta-
lu, szkła, tworzyw sztucznych, taśmy i etykiety ostrzegaw-
cze, 17 folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, 
folie do stosowania w rolnictwie, folie przyciemniające 
do okien, taśmy i etykiety przylepne z tworzyw sztucznych 
nie do użytku biurowego, medycznego lub domowego, 
40 usługi drukowania na taśmach i etykietach przylepnych 
z papieru i tworzyw sztucznych.

(210) 483687 (220) 2018 03 19
(731) UNIA LESZNO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno
(540) LESZNO
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(531) 26.03.03, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, plakietki pamiątkowe 
z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, odznaki, znacz-
ki z metali szlachetnych, 16 długopisy, kalendarze, nalepki, 
plakaty, 21 kufle do piwa, puchary jako kielichy do napojów, 
szklanki, 25 buty, bluzy, czapeczki, kombinezony, koszulki, 
rękawice, szaliki, plastrony, ubiory sportowe, 34 zapalniczki, 
41 organizacja zawodów i imprez sportowych, organizacja 
i prowadzenie szkolenia.

(210) 483795 (220) 2018 03 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Acatar CONTROL

(531) 26.04.03, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.14, 27.05.05, 27.05.10, 
27.05.24

(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze 
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produk-
ty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały 
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty 
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycz-
nych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne 
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, 
napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, 
takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, terapeutyczne plastry.

(210) 483796 (220) 2018 03 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Acatar ACTI-TABS

(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.04, 29.01.14, 27.05.05, 27.05.10, 
27.05.24

(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze 
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produk-
ty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały 
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spo-
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty 
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycz-
nych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne 
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, 
napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, 
takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, terapeutyczne plastry.

(210) 483797 (220) 2018 03 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Acatar ZATOKI

(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 
29.01.15

(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
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chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie 
jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki 
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepa-
raty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produk-
ty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe do celów medycznych, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeu-
tyczne plastry.

(210) 483865 (220) 2018 03 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 

(531) 05.03.14, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15, 26.07.21
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie 
jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki 
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepa-

raty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produk-
ty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe do celów medycznych, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeu-
tyczne plastry.

(210) 483867 (220) 2018 03 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) PELAVO MULTI 3+ Drogi Oddechowe

(531) 05.03.14, 26.04.02, 26.04.09, 26.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 
29.01.15

(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie 
jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki 
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepa-
raty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produk-
ty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe do celów medycznych, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
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diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeu-
tyczne plastry.

(210) 483871 (220) 2018 03 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 

(531) 05.03.14, 26.04.02, 26.04.09, 26.05.04, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie 
jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki 
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepa-
raty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produk-
ty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe do celów medycznych, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeu-
tyczne plastry.

(210) 483872 (220) 2018 03 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US

(540) PELAVO NOS I ZATOKI Nos i zatoki

(531) 05.03.14, 26.04.09, 26.04.09, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie 
jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki 
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepa-
raty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produk-
ty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe do celów medycznych, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeu-
tyczne plastry.

(210) 484856 (220) 2018 04 16
(731) CAŁA DARIUSZ LIDA, Warszawa
(540) WILD ACCESSORIES !!!

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.04
(510), (511) 6 zamki metalowe do toreb, 9 etui na smartfo-
ny, etui na okulary, torby do noszenia komputerów, okula-
ry, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, lornetki, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do oku-
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larów, urządzenia i przyrządy optyczne, artykuły optyczne, 
etui na telefony, 13 lusterka celownicze do broni, 14 paski 
do zegarków, szpilki do krawatów, przyrządy do mierzenia 
czasu, spinki do mankietów, 16 etui na przybory do pisania 
i dokumenty, etui na karty kredytowe, torby papierowe, wi-
zytówki, piórniki, organizery, etui na przybory do pisania wi-
zytówki, 18 wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki, aktówki, 
dyplomatki, portfele, teczki, portmonetki, torebki, torebki 
damskie, tornistry,etui na klucze, torby podróżne na ubrania, 
trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki przenośne na kosmetyki, fu-
terały na butelki, aktówki, dyplomatki, komplety podróżne, 
etui na krawaty, banknotówki, paszportówki, saszetki, torby 
na laptopy, etui na dokumenty, etui na karty wizytowe, po-
krowce na parasole, parasole przeciwdeszczowe, etui na kar-
ty kredytowe, 25 paski [odzież],paski do spodni, odzież i obu-
wie z tworzyw naturalnych i sztucznych, rękawiczki i czapki, 
buty sportowe, podkoszulki sportowe, 26 zamki błyskawicz-
ne do toreb, klamry do pasków, 28 torby na kije golfowe, 
na kółkach lub bez, broń sportowa do paintballa, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: etui na pomadki, 
zestawy do manicure, futerały na brzytwy, etui na okula-
ry, breloki, wizytówki, piórniki, organizery, etui na przybory 
do pisania, etui na wizytówki i dokumenty, etui na karty kre-
dytowe, wyroby ze skóry imitacji skóry, walizki, aktówki, dy-
plomatki, portfele, portmonetki, paski, torebki, tornistry, etui 
do kluczy, torby na laptopy, etui na krawaty, torby podróżne 
na ubrania, trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki przenośne na ko-
smetyki, odzież, obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, 
rękawiczki, czapki.

(210) 485267 (220) 2016 06 30
(731) DIRECTOR-GENERAL OF FOOD INDUSTRY AFFAIRS 

BUREAU, MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY 
AND FISHERIES OF JAPAN, Tokio, JP

(540) Authentic Japanese Cuisine Taste of Japan

(531) 27.05.04, 27.05.05, 27.05.24, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.18, 
26.01.20, 26.01.21, 05.05.20, 05.05.23

(510), (511) 35 udostępnianie na stronie portalu informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej związanej z kuchnią ja-
pońską, 41 prowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego doty-
czącego wiedzy i umiejętności o kuchni japońskiej, usługi 
edukacyjne i instruktażowe dotyczące wiedzy o kuchni ja-
pońskiej, organizowanie, prowadzenie i organizacja semina-
riów dotyczących egzaminów kwalifikacyjnych dotyczących 
wiedzy i umiejętności o kuchni japońskiej, udostępnianie 
publikacji elektronicznych dotyczących egzaminu kwalifika-
cyjnego związanego z wiedzą i umiejętnościami o kuchni ja-
pońskiej, wypożyczanie książek w zakresie egzaminu kwalifi-
kacyjnego związanego z wiedzą i umiejętnościami o kuchni 
japońskiej, udostępnianie podręcznych księgozbiorów litera-
tury i archiwów dokumentacyjnych dotyczących egzaminu 
kwalifikacyjnego związanego z wiedzą i umiejętnościami 
o kuchni japońskiej, publikowanie książek dotyczących eg-
zaminu kwalifikacyjnego związanego z wiedzą i umiejętno-

ściami o kuchni japońskiej, produkcja filmów wideo w dzie-
dzinie edukacji lub kultury (nie dla celów filmowych ani 
programów telewizyjnych, ani dla celów reklamowych lub 
promocyjnych), organizowanie imprez rozrywkowych z wy-
łączeniem pokazów filmów, pokazów sztuk, przedstawień, 
występów muzycznych, sportów, wyścigów konnych, wyści-
gów rowerowych, wyścigów łodzi i wyścigów samochodo-
wych, 43 dostarczanie żywności i napojów, udzielanie infor-
macji dotyczących menu lub przepisu na żywność i napoje 
lub dostarczanie informacji dotyczących żywności, dostar-
czanie informacji dotyczących kuchni japońskiej na stronie 
portalu.

(210) 485569 (220) 2018 04 30
(731) JET SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elbląg

(540) JET SYSTEM

(531) 26.01.06, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia do czyszczenia pod wysokim ci-
śnieniem, maszyny do górnictwa, przecinarki do betonu i ka-
mienia, przecinarki strumieniem wody, pompy, pompy sma-
rownicze, napędy hydrauliczne i pneumatyczne do maszyn 
i silników, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, 
amortyzatory do maszyn, cylindry do maszyn, klocki hamul-
cowe do maszyn, koła maszynowe, pasowe, zamachowe 
i zębate, łożyska, osłony do maszyn, pasy do maszyn i silni-
ków, prowadnice do maszyn, przekładnie jako części maszyn, 
skrzynie biegów jako części maszyn, smarownice jako części 
maszyn, wały napędowe, zawory, 35 usługi w zakresie rekla-
my, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej i zarządzania, badanie rynku, badanie opinii publicz-
nej, organizowanie w celach handlowych lub reklamowych 
wystaw różnorodnych towarów, przedstawicielstwo handlo-
we firm zagranicznych, prowadzenie negocjacji handlowych 
oraz pośrednictwo w zakresie kojarzenia partnerów handlo-
wych, doradztwo handlowe, prowadzenie salonów sprzeda-
ży pojazdów, prowadzenie komisów z pojazdami, 37 usługi 
instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi 
mechanicznych, obsługa, konserwacja i naprawa pojazdów, 
instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn, czyszczenie 
budynków od wewnątrz i zewnątrz, zabezpieczanie przed 
korozją, 41 doradztwo zawodowe w zakresie budowy i eks-
ploatacji maszyn, 42 badania i analizy techniczne, doradztwo 
techniczne i sporządzanie ekspertyz technicznych, badania 
w dziedzinie mechaniki, obrabiarek i silników, projektowanie 
techniczne w zakresie maszyn do obróbki metali i drzewa 
oraz części składowych tych maszyn, testowanie pojazdów, 
45 doradztwo w sprawie bezpieczeństwa pracy.

(210) 486152 (220) 2018 05 22
(731) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) HANKSAIR
(510), (511) 9 kamery internetowe, kamery monitorujące, 
czujniki gazu, czadu i dymu, stacje pogodowe, wentylato-
ry chłodzące do komputera, 10 irygatory stomatologiczne, 
materace do celów rehabilitacyjnych i medycznych, wen-
tylatory medyczne, 11 oczyszczacze powietrza, osuszacze 
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powietrza, nawilżacze powietrza, ogrzewacze powietrza, 
elektryczne wentylatory chłodzące, lodówki samochodowe, 
elektryczne lodówki turystyczne.

(210) 486354 (220) 2018 05 25
(731) TASCI MEHMET ALI ALI, Michałowice
(540) ES-ESPIRI

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

(210) 486416 (220) 2018 05 27
(731) TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Toptextil AKADEMIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 22 materiały na obicia (z wyjątkiem gum lub 
tworzyw sztucznych), materiały tapicerskie, w tym materiały 
wodoodporne i impregnowane, 24 materiały włókiennicze, 
tkaniny, w tym tkaniny obiciowe, okładziny do mebli z ma-
teriałów tekstylnych, mianowicie pokrowce oraz narzuty 
do mebli, tkaniny ognioodporne, tkaniny trudnopalne, ma-
teriały tapicerskie, materiały i tkaniny wodoodporne, obrusy, 
serwety, materiały na pościel, pościel, ręczniki, pokrowce, 
śpiwory, materiały i tkaniny impregnowane, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz import i eksport: materiałów i tkanin 
na obicia, materiałów i tkanin tapicerskich, w tym materia-
łów wodoodpornych i impregnowanych, materiałów i tkanin 
włókienniczych, okładzin do mebli z materiałów tekstylnych, 
pokrowców oraz narzut do mebli, materiałów i tkanin ognio-
odpornych, materiałów i tkanin trudnopalnych, obrusów, 
serwet, materiałów na pościel, pościeli, ręczników, pokrow-
ców i śpiworów, 41 usługi szkoleniowe, edukacyjne, organi-
zacja seminariów, konferencji, szkolenia branżowe, zwłaszcza 
dotyczące materiałów i tkanin na obicia, materiałów i tkanin 
tapicerskich i włókienniczych.

(210) 486969 (220) 2018 06 11
(731) MASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) Masfalt

(531) 26.13.25, 26.05.04, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 19 asfalt, asfalt, smoła i bitumy, asfalt drogowy, 
drogi (materiały do budowy i pokryć), mieszanki bitumicz-
ne, nawierzchnie z mieszanin asfaltowych, mieszanki asfal-
towe do wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały 
budowlane].

(210) 486973 (220) 2018 06 11
(731) MASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków

(540) Masfalt

(531) 26.13.25, 26.05.04, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 
29.01.12

(510), (511) 19 asfalt, asfalt, smoła i bitumy, asfalt drogowy, 
drogi (materiały do budowy i pokryć), mieszanki bitumicz-
ne, nawierzchnie z mieszanin asfaltowych, mieszanki asfal-
towe do wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały 
budowlane].

(210) 486978 (220) 2018 06 11
(731) DROGOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) Drogomex

(531) 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa mostów, wyburzanie mostów, bu-
dowa fundamentów mostów, doradztwo inżynieryjne [bu-
downictwo], budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, 
doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi 
budowlane], zarządzanie projektem budowy, usługi nad-
zoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, ukła-
danie nawierzchni drogowych, wynajem maszyn do robót 
drogowych, budowa dróg, uszczelnianie dróg, rozbieranie 
dróg, konserwacja dróg, znakowanie poziome dróg, budo-
wa fundamentów dróg, budowa dróg na zamówienie, bu-
dowa podkładów pod drogi, naprawa i konserwacja sprzętu 
do budowy dróg, naprawa i konserwacja maszyn do budo-
wy dróg, 42 inżynieria (prace inżynieryjne), projektowanie 
produktów inżynieryjnych, usługi w zakresie inżynierii bu-
dowlanej, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, 
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, 
usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inży-
nieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi projek-
towania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi doradz-
twa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej.

(210) 487019 (220) 2018 06 12
(731) BECZEK ANDRZEJ OL-AN, Warszawa
(540) ESTOLAN

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 3 kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, ko-
smetyki do pielęgnacji urody z kwasem hialuronowym, ko-
smetyki do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pie-
lęgnacji urody, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], 
nielecznicze kremy dermatologiczne z kwasem hialurono-
wym, kosmetyki do pielęgnacji skóry, esencje do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry z kwasem 
hialuronowym, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skó-
ry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], skóra [preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji], 5 kremy farmaceutyczne, far-
maceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutycz-
ne płyny do skóry, preparaty i substancje farmaceutyczne, 
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preparaty i substancje farmaceutyczne z kwasem hialuro-
nowym, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, pre-
paraty medyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty 
dermatologiczne z kwasem hialuronowym, kremy do użytku 
dermatologicznego, preparaty farmaceutyczne do użytku 
w dermatologii, kwasy do celów farmaceutycznych, 10 przy-
rządy farmaceutyczne i kosmetyczne, igły medyczne, in-
strumenty medyczne i kosmetyczne, strzykawki medyczne, 
41 nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia i wykła-
dy w zakresie pielęgnacji urody, Instruktaż w zakresie pielę-
gnacji ciała, 44 usługi klinik medycznych, kliniki medyczne, 
usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody, zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielę-
gnacji urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, doradz-
two w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi doradztwa 
farmaceutycznego, konsultacje medyczne, usługi poradnic-
twa medycznego, doradztwo medyczne w zakresie der-
matologii, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
gabinety pielęgnacji skóry, gabinety pielęgnacji skóry, kon-
sultacje dotyczące kosmetyków.

(210) 487054 (220) 2018 06 13
(731) BIGOSIŃSKI PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRO-TECH 

KONIN, Konin
(540) H HydroTech KONIN

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 26.03.23, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, pa-
nele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, ko-
lektory elektryczne, 11 pompy ciepła, regeneratory ciepła, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, termiczne kolek-
tory słoneczne, piece słoneczne, kotły grzewcze, urządze-
nia do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia, urządzenia 
klimatyzacyjne i wentylacyjne urządzenia do wytwarzania 
pary, urządzenia do oświetlania, instalacje sanitarne, zawory 
do przewodów zaopatrujących w parę i w wodę, urządzenia 
do zaopatrzenia w wodę, zawory regulujące poziom wody 
w zbiornikach, zawory termostatyczne, 37 naprawa i ser-
wis oraz montaż urządzeń do wytwarzania energii cieplnej 
i elektrycznej.

(210) 487086 (220) 2018 06 14
(731) SZYMAŃSKA-NALAZEK MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE MONIQUE, Warszawa
(540) BCA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, mydła, mydła w płynie, 
dezodoranty osobiste, kremy kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, balsamy i żele do ciała, maseczki, toniki, odżywki 

do włosów, preparaty do kąpieli, maski do zabiegów ko-
smetycznych, wody termalne, kremy do pillingu, preparaty 
do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki 
eteryczne, perfumy, wody toaletowe, wody kwiatowe, wody 
po goleniu, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szam-
pony, preparaty do pielęgnacji włosów, lakiery do paznokci, 
cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, 18 aktów-
ki, dyplomatki, futra ze skór zwierzęcych, imitacje skóry, port-
fele na kart wizytowe, komplety podróżne (wyroby ze skóry), 
kuferki na kosmetyki, kufry (bagaże), kufry podróżne, narzuty 
ze skór, parasole, parasolki, pokrowce na parasole i parasolki, 
parasole przeciwsłoneczne, paski skórzane, plecaki, plecaki 
szkolne, plecaki turystyczne, kufry i torby podróżne, portfe-
le, portmonetki, pudełka ze skóry, sakiewki, sakwy ze skóry, 
torby szkolne, teczki skórzane, teczki na nuty, torby do pa-
kowania ze skóry, torby na kółkach, torby turystyczne, tor-
by plażowe, torebki damskie, tornistry szkolne, walizeczki, 
walizki, walizy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, 
kamizelki, zestawy krawat plus chusteczka do butonierki, 
bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, 
bryczesy (spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty, 
czapki, ubrania dżersejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, 
stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, ko-
szule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, mundu-
ry, nauszniki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia 
wierzchnie (odzież), palta, pantofle domowe, peleryny, peli-
sy, piżamy, suknie, sukienki, spódnice, stroje plażowe, pod-
koszulki, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, 
skarpetki, spodnie, swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szla-
froki, T-shirty, żakiety.

(210) 487144 (220) 2018 06 15
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) CHRUP’US EASY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski 
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteino-
we, batony proteinowe na bazie mięsa.

(210) 487186 (220) 2018 06 17
(731) SHENZHEN DARK ENERGY POWER SUPPLY CO., LTD., 

Shenzhen, CN
(540) DARK ENERGY

(531) 27.05.01, 26.01.04, 29.01.13, 26.13.25, 27.05.03
(510), (511) 9 sprzęt peryferyjny do komputerów, latarnie 
sygnalizacyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, przy-
rządy nawigacyjne, ładowarki bezprzewodowe, zasilacze 
niskiego napięcia, ekrany z wyświetlaczami ciekłokrystalicz-
nymi, zasilacze sieciowe, skrzynki akumulatorowe, baterie 
elektryczne, 11 światła do pojazdów, lampy oświetleniowe, 
urządzenia i instalacje oświetleniowe, lampy ultrafioleto-
we, nie do celów medycznych, świecące numery na domy, 
lampy stojące, urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do oświetlenia 
scenicznego, aparatura i instalacje chłodnicze, urządzenia 
na gorące powietrze.
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(210) 487232 (220) 2018 06 18
(731) POKORNY ADAM, Luebeck, DE
(540) używana muzyka

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu oraz sprzedaży 
hurtowej i detalicznej towarów: magnetyczne, optyczne 
i mechaniczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-
-video, w tym płyty CD, DVD, blu-ray, płyty gramofonowe, 
kasety wideo, kasety audio, urządzenia do wzmacniania, od-
twarzania, transmisji i rejestracji dźwięku i obrazu, reprodukcji 
zapisanych nośników informacji, usługi reklamowo - promo-
cyjne, profesjonalne zarządzanie działalnością kulturalno-ar-
tystyczną, 41 działalność wydawnicza, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, usługi studiów nagrań, nagrywanie dźwięku 
i obrazu, usługi w zakresie organizowania spektakli i wido-
wisk z dziedziny kultury i rozrywki.

(210) 487256 (220) 2018 06 19
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 487303 (220) 2018 06 19
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) TOKYOTO

(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, buliony, grzyby suszone, grzyby kon-
serwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, 
konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwo-
we, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce 
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, 
dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owo-
ce morza, bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki 
krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, 
wiórki kokosowe, jaja w proszku, przecier pomidorowy, wa-
rzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulio-
nowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione 
ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 30 przyprawy spo-
żywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze 
smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki 
smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potrawy 

na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu, kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy, 
mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, prepara-
ty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, 
makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy, majonezy, chrupki kukurydzia-
ne, chrupki ryżowe, sushi, imbir suszony, imbir marynowany, 
prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 
31 orzechy ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, mig-
dały, ziarna sezamu, orzechy arachidowe, wodorosty jadalne, 
imbir, sezam, naturalne dodatki uszlachetniające do potraw, 
ciast, pieczywa i innych wypieków takie jak ziarna zbóż, 
ziarna słonecznika, maku, orzechy, migdały, daktyle, grzy-
by świeże, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe 
wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, wody mineral-
ne i gazowane, soki owocowe, syropy, 33 alkohole, napoje 
alkoholowe.

(210) 487312 (220) 2018 06 19
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) BIOTINELLA
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do pielęgnacji skóry, wło-
sów i paznokci, 5 produkty lecznicze dla ludzi, suplementy 
diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów lecz-
niczych, słodycze do celów leczniczych, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, herbaty ziołowe do celów leczniczych żywność die-
tetyczna do celów leczniczych, 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) 487335 (220) 2018 06 20
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOM CONSTRUCTION

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi za-
rządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym 
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planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: 
funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania 
nieruchomościami, pośrednictwo w nabywaniu, sprzeda-
ży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi 
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych 
majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, 
lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nie-
ruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejsca-
mi parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży 
nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i ad-
ministrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlo-
wymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego 
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projek-
towania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji 
użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie zwią-
zane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remonto-
we, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie 
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie: 
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni 
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi 
w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa 
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania 
kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie ar-
chitektury i technologii, usługi projektowania wystroju i de-
koracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie 
architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, 
geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwy-
konawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inży-
nieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego 
i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycz-
nego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywa-
nia projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 
44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielę-
gnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(210) 487338 (220) 2018 06 20
(731) PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Wieś
(540) 3D SHAPE

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło 
okienne dla budownictwa, szkło budowlane, szkło izolacyjne 
dla budownictwa, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego 
w pojazdach, okna witrażowe, szklarnie przenośne nieme-
talowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia 
dachowe, ramy okienne niemetalowe, ościeżnice drzwiowe 

niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, płyty drzwio-
we niemetalowe, bramy niemetalowe, budynki niemeta-
lowe przenośne, pokrycia dachowe niemetalowe, drew-
no budowlane, materiały do budowy i pokryć dróg, drzwi 
niemetalowe, okna niemetalowe, konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla bu-
downictwa, kątowniki niemetalowe, okrycia niemetalowe dla 
budownictwa, schody niemetalowe, sztuczny kamień, ścian-
ki działowe niemetalowe, ekrany przeciwhałasowe wykona-
ne ze szkła, bariery, niemetalowe, 21 włókno szklane inne 
niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby szklane 
malowane, szkło jako naczynia, szkło mleczne, szkło na szy-
by do pojazdów jako półprodukty, szkło płaskie walcowane 
jako materiał surowy, nieprzetworzone lub półprzetworzone 
szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, szkło 
sproszkowane do dekoracji, szkło emaliowane, szkło z cienki-
mi przewodnikami elektrycznymi, kryształ jako wyroby szkla-
ne, wata szklana inna niż do izolacji, szkło ozdobne, 40 usługi 
obróbki materiałów, usługi obróbki szkła, dmuchanie szkła, 
szlifowanie szkła, ścieranie, barwienie szyb poprzez pokry-
wanie ich powierzchni, barwienie szkła, łączenie materiałów 
na zamówienie dla osób trzecich, trawienie szkła- wytrawia-
nie, polerowanie szkła, usługi malowania szkła, hartowanie 
szkła, cieplna obróbka szkła.

(210) 487432 (220) 2018 06 21
(731) AUTOPUNKT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) A

(531) 26.01.03, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży samochodów, reklamowa-
nie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, 
obsługa platformy handlowej on-line w celu pośrednictwa 
w transakcjach handlowych w zakresie pojazdów, usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych dotyczących pojazdów, udo-
stępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne doty-
czące pojazdów.

(210) 487460 (220) 2018 06 22
(731) JASNOWSKI PRZEMYSŁAW GABINET LEKARSKI, 

Częstochowa
(540) chirurgia piersi

(531) 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13, 02.09.25
(510), (511) 41 usługi: działalności edukacyjnej i nauczania 
w zakresie medycyny, kosmetyki oraz kosmetologii, chirur-
gii, opieki pielęgniarskiej, opieki i pomocy medycznej oraz 
zdrowotnej, organizowania i prowadzenia konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, nauczanie, pu-
blikowanie książek oraz tekstów innych niż teksty reklamo-
we, kształcenie praktyczne, pokazy, 42 analizy chemiczne, 
44 analizy medyczne, chirurgia plastyczna, opieka pielę-
gniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w za-
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kresie farmakologii, salony piękności, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, 
usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi opieki zdro-
wotnej, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210) 487464 (220) 2018 06 22
(731) JASNOWSKI PRZEMYSŁAW GABINET LEKARSKI, 

Częstochowa
(540) P JASNOWSKI

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.03, 26.01.19
(510), (511) 41 usługi: działalności edukacyjnej i nauczania 
w zakresie medycyny, kosmetyki oraz kosmetologii, chirur-
gii, opieki pielęgniarskiej, opieki i pomocy medycznej oraz 
zdrowotnej, organizowania i prowadzenia konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, nauczanie, pu-
blikowanie książek oraz tekstów innych niż teksty reklamo-
we, kształcenie praktyczne, pokazy, 42 analizy chemiczne, 
44 analizy medyczne, chirurgia plastyczna, opieka pielę-
gniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w za-
kresie farmakologii, salony piękności, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, 
usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi opieki zdro-
wotnej, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210) 487465 (220) 2018 06 22
(731) JASNOWSKI PRZEMYSŁAW GABINET LEKARSKI, 

Częstochowa
(540) PJ JASNOWSKI

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 usługi działalności edukacyjnej i nauczania 
w zakresie medycyny, kosmetyki oraz kosmetologii, chirur-
gii, opieki pielęgniarskiej, opieki i pomocy medycznej oraz 
zdrowotnej, organizowania i prowadzenia konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, nauczanie, pu-
blikowanie książek oraz tekstów innych niż teksty reklamo-
we, kształcenie praktyczne, pokazy, 42 analizy chemiczne, 
44 analizy medyczne, chirurgia plastyczna, opieka pielę-
gniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w za-
kresie farmakologii, salony piękności, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, 
usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi opieki zdro-
wotnej, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210) 487467 (220) 2018 06 22
(731) JASNOWSKI PRZEMYSŁAW GABINET LEKARSKI, 

Częstochowa
(540) PRSP PIĘKNE RÓWNE SYMETRYCZNE PIERSI

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 26.02.07
(510), (511) 41 usługi: działalności edukacyjnej i nauczania 
w zakresie medycyny, kosmetyki oraz kosmetologii, chirur-
gii, opieki pielęgniarskiej, opieki i pomocy medycznej oraz 
zdrowotnej, organizowania i prowadzenia konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, nauczanie, pu-
blikowanie książek oraz tekstów innych niż teksty reklamo-
we, kształcenie praktyczne, pokazy, 42 analizy chemiczne, 
44 analizy medyczne, chirurgia plastyczna, opieka pielę-
gniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w za-
kresie farmakologii, salony piękności, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, 
usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi opieki zdro-
wotnej, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210) 487514 (220) 2018 06 25
(731) MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka
(540) Ogrody Natury

(531) 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.20, 
26.02.01

(510), (511) 29 owoce i warzywa konserwowane, puszkowa-
ne, mrożone, suszone i gotowane, sałatki warzywne, miąższ 
owoców, owoce lukrowane i kandyzowane, sałatki owoco-
we, 30 tarty, ciasta i ciastka z owocami, owocowe aromaty 
do ciast inne niż oleje esencyjne, musztarda, ketchup, ma-
jonez, sosy, przyprawy, herbaty owocowe, 32 soki i nektary 
owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe napoje z soków 
owocowych i warzywnych, bezalkoholowe wyciągi i eks-
trakty z owoców i warzyw, napoje gazowane i niegazowane.

(210) 487518 (220) 2018 06 25
(731) FRIENDS COFFEE-R.J. FRONC, R. CHRZĄSZCZ  

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) mamma mia PIEC OPALANY DREWNEM
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(531) 02.01.11, 02.01.16, 02.01.24, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 
26.01.05, 26.01.14, 26.01.21, 29.01.14, 11.01.10

(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, 
etykiety z papieru, torebki i opakowania z papieru, tektury 
i folii z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, 
ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usłu-
gi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji 
handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie 
prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezen-
towanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez 
Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, 
obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i te-
lekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez 
sieć światłowodów, dostęp do treści stron internetowych 
i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego 
powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi 
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udo-
stępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostęp-
nianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii 
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu prze-
nośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczo-
ne przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciar-
nie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, 
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie 
oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posie-
dzenia, mityngi, narady.

(210) 487521 (220) 2018 06 25
(731) WIKĘD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wielki Las

(540) WIKĘD

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 6 opakowania blaszane z białej blachy – pły-
ty, arkusze, blacha stalowa ocynkowana, metalowe mate-
riały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe płyty dla 
budownictwa, metalowe płyty do drzwi, nieelektryczne 
urządzenia do otwierania drzwi, drzwi metalowe, futryny 
do drzwi metalowe, klucze, kołnierze metalowe, meta-
lowe kotwy łączące, materiały konstrukcyjne metalowe, 
metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowy 
osprzęt do okien, okna metalowe, okna skrzynkowe meta-
lowe, okucia do drzwi metalowe, metalowe ozdobne oku-
cia drzwiowe, metalowe okucia, okucia metalowe do okien, 
metalowe okucia stosowane w budownictwie, ościeżnice 
metalowe, progi metalowe, stal – arkusze, blacha, szyldy 
metalowe, werandy metalowe dla budownictwa, zamki 
inne niż elektryczne metalowe, zamknięcia do okien me-
talowe, metalowe okna podnoszone, zamknięcia drzwio-
we, eliminujące trzaskanie – nieelektryczne, metalowe, 
zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zasuwy do drzwi 
metalowe, zawiasy metalowe, 19 bramy niemetalowe, 
niemetalowe konstrukcje budowlane, płyty budowlane 
niemetalowe, szkło budowlane, budowlane materiały nie-

metalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla bu-
downictwa, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe nieme-
talowe, niemetalowe ościeżnice drzwiowe, płyty drzwiowe 
niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, szkło okienne 
dla budownictwa, okienne szkło z wyjątkiem stosowanego 
w pojazdach, okna niemetalowe, okna witrażowe, 20 klam-
ki do drzwi niemetalowe, osprzęt do drzwi niemetalowy.

(210) 487551 (220) 2018 06 26
(731) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topole
(540) BOHO
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, sza-
fy i szafki, komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, 
łóżka, łóżeczka dziecięce, łóżka piętrowe, biurka, półki jako 
meble, przewijaki, stoły, stoliki i stoliki nocne, krzesła, fote-
le, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli, części, 
osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace.

(210) 487554 (220) 2018 06 26
(731) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topole
(540) VIBE
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, sza-
fy i szafki, komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, 
łóżka, łóżeczka dziecięce, łóżka piętrowe, biurka, półki jako 
meble, przewijaki, stoły, stoliki i stoliki nocne, krzesła, fote-
le, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli, części, 
osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace.

(210) 487555 (220) 2018 06 26
(731) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topole
(540) MODE
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, sza-
fy i szafki, komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, 
łóżka, łóżeczka dziecięce, łóżka piętrowe, biurka, półki jako 
meble, przewijaki, stoły, stoliki i stoliki nocne, krzesła, fote-
le, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli, części, 
osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace.

(210) 487564 (220) 2018 06 26
(731) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topole
(540) ROYAL WHITE
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, sza-
fy i szafki, komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, 
łóżka, łóżeczka dziecięce, łóżka piętrowe, biurka, półki jako 
meble, przewijaki, stoły, stoliki i stoliki nocne, krzesła, fote-
le, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli, części, 
osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace.

(210) 487568 (220) 2018 06 26
(731) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topole
(540) ROYAL GREY
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, sza-
fy i szafki, komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, 
łóżka, łóżeczka dziecięce, łóżka piętrowe, biurka, półki jako 
meble, przewijaki, stoły, stoliki i stoliki nocne, krzesła, fote-
le, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli, części, 
osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace.
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(210) 487603 (220) 2018 06 27
(731) KUCHARSKA-MAZUR JOLANTA, Wołczkowo
(540) Klinika Dilige

(531) 05.03.11, 27.05.01, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12, 24.13.26
(510), (511) 44 terapia mowy, terapia sztuką, terapia anty-
nikotynowa, terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa i re-
habilitacja, terapia w zakresie rzucenia palenia, poradnic-
two związane z terapią zajęciową, terapia psychologiczna 
dla małych dzieci, usługi dietetyków, usługi terapeutyczne, 
usługi fizjoterapii, usługi medyczne, usługi klinik zdrowia, 
usługi opieki zdrowotnej, usługi psychiatryczne, usługi 
opieki medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usłu-
gi badania cukrzycy, usługi klinik medycznych, usługi klinik 
zdrowia [medyczne], usługi udostępniania placówek me-
dycznych, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi 
w zakresie badań lekarskich, usługi informacyjne w zakre-
sie opieki medycznej, usługi w zakresie przygotowywania 
raportów medycznych, usługi w zakresie lekarskich wizyt 
domowych, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], 
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi 
analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usłu-
gi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycz-
nych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produk-
tów medycznych, usługi analiz medycznych związanych 
z leczeniem osób, usługi medyczne w zakresie leczenia 
przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie leczenia 
chorób ciała ludzkiego, usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, usługi badań me-
dycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, 
usługi psychoterapeutyczne, usługi psychologów, usługi 
psychoterapeuty, usługi diagnozy psychologicznej, usługi 
w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie oceny psy-
chologicznej, usługi w zakresie testów psychologicznych, 
usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi 
w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego], usługi poradnictwa psychologicznego 
w zakresie sportu, badanie osobowości [usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego], usługi w zakresie ocen i badań 
psychologicznych, usługi w zakresie psychologii dla osób 
indywidualnych i grup, fizjoterapia, psychiatria, psychote-
rapia, psychoterapia holistyczna, masaże, leczenie psycho-
logiczne, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie 
pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie w za-
kresie kontroli wagi ciała, usługi medyczne związane z usu-
waniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzy-
stych, doradztwo dietetyczne, doradztwo psychologiczne, 
doradztwo genetyczne, doradztwo medyczne w zakresie 
ciąży, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profe-
sjonalne doradztwo związane z dietą, profesjonalne do-
radztwo w zakresie żywienia, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odży-
wiania, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowa-
ny personel medyczny, doradztwo medyczne w zakresie 
geriatrii.

(210) 487610 (220) 2018 06 27
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) RENTLINE
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, 
tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny fla-
nelowe, tkaniny mieszankowe poliestrowobawełniane, tka-
niny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny 
włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, 
tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prze-
ścieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki 
tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, 
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, 
tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubranio-
we, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, 
tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny 
medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakterio-
statyczne, tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny 
koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla 
wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony 
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce, 
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem 
odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty 
na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prześcieradła, za-
słony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, 
śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, obrusy nie-
papierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży bez 
uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą artykułów 
tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flane-
lowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, 
bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bieli-
zny jako części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów 
jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, sukienek, koszul, 
koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych, 
odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, 
okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań, kostiu-
mów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni 
męskich, spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży 
roboczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, 
nakryć głowy, obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, 
w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, 
w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub środków ko-
munikacji elektronicznej, w tym przez strony internetowe 
lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi w za-
kresie reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, 
usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicz-
nej, usługi agencji importowo-eksportowych, 42 stylizacja 
i wzornictwo przemysłowe, projektowanie nadruku na tkani-
nach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projekto-
wanie dekoracji wnętrz.

(210) 487611 (220) 2018 06 27
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) rentline

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, 
tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny fla-
nelowe, tkaniny mieszankowe poliestrowobawełniane, tka-
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niny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny 
włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, 
tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prze-
ścieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki 
tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, 
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, 
tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubranio-
we, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, 
tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny 
medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakterio-
statyczne, tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny 
koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla 
wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony 
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce, 
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem 
odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty 
na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prześcieradła, za-
słony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, 
śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, obrusy nie-
papierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży bez 
uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą artykułów 
tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flane-
lowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, 
bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bieli-
zny jako części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów 
jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, sukienek, koszul, 
koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych, 
odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, 
okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań, kostiu-
mów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni 
męskich, spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży 
roboczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, 
nakryć głowy, obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, 
w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, 
w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub środków ko-
munikacji elektronicznej, w tym przez strony internetowe 
lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi w za-
kresie reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, 
usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicz-
nej, usługi agencji importowo-eksportowych, 42 stylizacja 
i wzornictwo przemysłowe, projektowanie nadruku na tkani-
nach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projekto-
wanie dekoracji wnętrz.

(210) 487641 (220) 2018 06 28
(731) KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA, 

Pruszcz Gdański
(540) toys4boys

(531) 29.01.12, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi zarządzania informacjami związanymi 
z prowadzeniem biznesu, usługi reklamy i promocji za po-
średnictwem sieci internetowej, zarządzanie komputerowy-
mi bazami danych i plikami, usługi zarządzania i administro-
wania działalnością handlową, usługi udzielania informacji 
na temat sprzedawanych towarów oraz prowadzenie i za-
rządzanie bazami danych na ich temat, sprzedaż detaliczna, 
hurtowa, internetowa towarów: kosmetyki, mydła, produkty 
perfumeryjne, produkty do kąpieli i prania, produkty do pie-
lęgnacji włosów, zębów i jamy ustnej, wyposażenie łazie-
nek, sprzęt gospodarstwa domowego, gry komputerowe, 
gry elektroniczne, konsole do gier, urządzenia i przyrządy: 

elektryczne, elektroniczne, fotograficzne, żeglarskie, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, i/lub reprodukcji dźwięku, krótkofalówki, nawiga-
cja satelitarna, urządzenia radiowo-telewizyjne oraz osprzęt 
do nich, zegary, zegarki, budziki, artykuły spożywcze, sło-
dycze, wyroby cukiernicze i ciasta, wyroby czekoladowe, 
artykuły dla psów do: mycia, karmienia, wyprowadzania, 
domu oraz zabawy, rośliny żywe i sztuczne, lampy, ubrania, 
kotyliony, ubrania do przebierania się, kostiumy przebierań-
ców, gry i zabawki, zabawki elektroniczne, urządzenia pod-
łączane do komputera i osprzęt komputerowy, urządzenia 
do gospodarstwa domowego, sprzęt i urządzenia do gier 
i zabaw, artykuły sportowe i gimnastyczne, udzielanie in-
formacji i pomocy odnośnie sprzedaży drogą elektroniczną 
środkami elektronicznymi, 38 dostęp do treści stron interne-
towych i portali internetowych, usługi on-line, mianowicie 
przesyłanie wiadomości, udostępnienie komunikacji on-line 
pomiędzy użytkownikami serwisów społecznościowych, sa-
telitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej on-line, 39 dystrybucja towarów i przesyłek, 
realizacja przesyłek drogą pocztową na zlecenie, 42 projek-
towanie, administrowanie oraz serwis: stron internetowych, 
wortali, portali.

(210) 487661 (220) 2018 07 10
(731) SOBOL MIROSŁAW ODOTRANS, Wola Rzędzińska
(540) odotrans.pl

(531) 17.05.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie wypożyczania pojazdów 
transportowych, usługi wypożyczania lądowych pojazdów 
silnikowych, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów sa-
mochodowych, usługi transportowe.

(210) 487684 (220) 2018 06 29
(731) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 487736 (220) 2018 07 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA HYDRO OCH
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
olejki, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, 
brwi, włosów, ust i paznokci.

(210) 487737 (220) 2018 07 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA JAPAN ANTY AGE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
olejki, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, 
brwi, włosów, ust i paznokci.

(210) 487738 (220) 2018 07 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA MARINE BOMB
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
olejki, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, 
brwi, włosów, ust i paznokci.

(210) 487739 (220) 2018 07 02
(731) CHOMIK M. ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA, Gdów
(540) PIWNICZKA CHOMIKA

(531) 27.05.01, 11.03.14, 11.01.17, 11.07.99, 19.07.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygod-
nie je oglądać i kupować w sklepie lub hurtowni lub on-line 
artykułów i urządzeń gospodarstwa domowego wykonane 
ze szkła, porcelany, tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki 
i fajansu, doradztwo handlowe.

(210) 487740 (220) 2018 07 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA ASIA FUSION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
olejki, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, 
brwi, włosów, ust i paznokci.

(210) 487741 (220) 2018 07 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BLUE BOMB
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
olejki, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, 
brwi, włosów, ust i paznokci.
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(210) 487746 (220) 2018 07 02
(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) NANODYSK

(531) 19.13.05, 26.01.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy 
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy 
i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty 
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznok-
ci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, 
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło-
neczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, 
płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do ce-
lów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawiera-
jące preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, 
żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała 
w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, 
maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, 
oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające 
do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kre-
mie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki 
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp 
do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, 
5 kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze 
do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc [lecz-
nicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, 
żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry 
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowy-
mi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, 
skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży 
lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty 
dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intym-
nej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [leczni-
cze], toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, 
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty 
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów 
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.

(210) 487750 (220) 2018 07 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) AA HYDRO MAGIC
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
olejki, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, 
brwi, włosów, ust i paznokci.

(210) 487764 (220) 2018 07 03
(731) MOLTON STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki
(540) MOLTON
(510), (511) 14 metale szlachetne, nieprzetworzone lub pół-
przetworzone, wyroby z metali szlachetnych i pokrywane 
nimi, biżuteria: amulety, bransoletki, breloczki, broszki, kolie, 
łańcuszki, medaliony, naszyjniki, nici ze złota, nici z metali 
szlachetnych, obrączki, ozdoby, perły, pierścionki, sygnety, 
szpilki, biżuteria komórkowa, biżuteria sztuczna, biżuteria 
ze szkła sztrasowego jako imitacje drogich kamieni, bran-
soletki do zegarków, breloczki do kluczy ozdobne, diamen-
ty, emblematy z metali szlachetnych, kamienie szlachetne 
i półszlachetne, kamienie syntetyczne jako biżuteria, kasetki 
na biżuterię jako szkatułki, klipsy, kolczyki, łańcuszki do zegar-
ków, minerały oprawione metalami szlachetnymi, medale, 
monety, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdo-
by do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, 
ozdoby ze srebra, ozdoby z gagatu, ozdoby z kości słoniowej, 
perły jako biżuteria, masa perłowa, perły z ambroidu, platy-
na jako metal, pudełka z metali szlachetnych, stal szlachet-
na w połączeniu ze skórą, kauczukiem, drewnem, emalią, 
spinki do krawatów i mankietów, srebro nieprzetworzone 
lub kute, stopy metali szlachetnych, szpilki do krawatów, 
szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, złoto nieprze-
tworzone lub kute, akcesoria jubilerskie: rzemienie, plecion-
ki, obroże, linki i gumki jubilerskie, 18 skóry zwierzęce, skóry 
surowe, skóra, galanteria skórzana, imitacje skóry i wyroby 
z tych materiałów takie jak: kufry podróżne, kuferki, plecaki, 
torby, torebki, walizki, portfele, portfele na karty wizytowe, 
portmonetki, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, 
dodatki i ozdoby ze skóry lub jej imitacji do wyrobów odzie-
żowych, parasole, pokrowce na parasole, 25 odzież damska, 
męska i dziecięca, odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, 
odzież skórzana, odzież dżinsowa, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, bluzki damskie, bluzy dzianinowe, nakrycia 
głowy: berety, czapki, czapki z daszkiem i bez daszka, kape-
lusze, dresy, dzianina jako odzież, garnitury, garsonki, getry, 
golfy, halki, kamizelki, kaptury do ubrań, kąpielówki, konfek-
cja odzieżowa, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, 
okrycia wełniane i futrzane z kapturem, palta, paski do odzie-
ży, peleryny, pidżamy, płaszcze, pończochy, pulowery, raj-
stopy, rękawiczki, skafandry, skarpety, spodenki, spodnie, 
spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, trykoty jako 
ubrania, t-shirty, żakiety, obuwie damskie, męskie i dziecięce, 
obuwie sportowe, 35 usługi importowe i eksportowe, usłu-
gi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i za-
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granicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, 
sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony inter-
netowej towarów takich jak: biżuteria, akcesoria jubilerskie, 
bielizna, odzież damska, męska i dziecięca, nakrycia głowy, 
obuwie, wykończenia ozdobne do bielizny i odzieży, skóry 
zwierzęce, skóry surowe, skóra, imitacje skóry i wyroby z tych 
materiałów, dodatki i ozdoby ze skóry lub jej imitacji do wy-
robów odzieżowych, tkaniny, tekstylia i wyroby włókienni-
cze, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, parasole, pokrowce 
na parasole, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usłu-
gi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, 
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, po-
kazy towarów, pokazy mody, doradztwo i pomoc w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 487778 (220) 2018 07 03
(731) STRATTON BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) STRATTON BROKERS

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(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, 
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) 487780 (220) 2018 07 03
(731) TOP MEDICAL PIESZKO SPÓŁKA JAWNA, Bolesławiec
(540) Bolesławieckie Centrum Zdrowia

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.15, 02.09.01, 20.05.07
(510), (511) 44 badania medyczne, analizy medyczne do dia-
gnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie 
diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, 
badania dna do celów medycznych [badania przesiewowej, 
badania genetyczne do celów medycznych, analiza surowi-
cy ludzkiej do celów leczenia medycznego, ambulatoryjna 
opieka medyczna, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia 
medycznego, badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, badania prze-
siewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania 
przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie 
chorób układu naczyniowego, badania rentgenowskie w ce-
lach medycznych, badanie na obecność narkotyków w or-
ganizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, 
badanie rozmazu metodą PAP, badanie słuchu, banki krwi, 
chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, dopasowa-
nie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie 
protez, dopasowywanie protez kończyn, dopasowywanie 
przyrządów protetycznych, dopasowywanie sztucznych 
kończyn, przyrządów do protetyki i protez, dopasowywanie 
urządzeń ortopedycznych, doradztwo medyczne w zakre-
sie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł 
toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, 
balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne 
w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo w dzie-
dzinie rodzenia, doradztwo w zakresie immunologii, do-
radztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez 
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo 
w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo 
związane z badaniem słuchu, gromadzenie i konserwowanie 
krwi ludzkiej, implantacja (wszczepianie) włosów, informacja 
medyczna, informacje związane z krwiodawstwem, inter-
pretacja sygnałów elektrokardiograficznych, kliniki, kliniki 
medyczne, kompilacja raportów medycznych, konsultacje 
medyczne, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, lasero-
we usuwanie żylaków, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, 
złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), medycz-
na pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, obrazowanie 
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, oferowa-
nie terapii laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka paliatywna, 
opieka pielęgniarska, organizowanie leczenia medyczne-
go, pielęgniarstwo geriatryczne, pomoc medyczna, pomoc 
medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo medyczne, 
poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, porad-
nictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo w za-
kresie zdrowia publicznego, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, prowadzenie placówek medycznych, 
przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie 
badań medycznych, przeprowadzanie badań na sen do ce-
lów diagnostyki lub leczenia medycznego, przeprowadzanie 
diagnozy chorób, krwiodawstwo, przeprowadzanie testów 
narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, przepro-
wadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ry-
zyka wystąpienia chorób układu sercowo - naczyniowego, 
przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycz-
nych, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług 
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc, 
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywa-
nia nowotworów, świadczenie usług medycznych, terapia 
ajurwedyjska, terapia ciepłem |medyczna], udostępnianie 
informacji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie in-
formacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udo-
stępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, udo-
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stępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, 
udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych 
osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monito-
rowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, 
usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy 
opieki, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdro-
wia, usługi medyczne farm zdrowia, usługi ginekologiczne, 
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczo-
ne dla pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi infor-
macyjne w zakresie opieki medycznej, usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych, usłu-
gi klinik zdrowia [medyczne], usługi laserowej korekty wzro-
ku, usługi leczenia medycznego świadczone przez domy 
opieki, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, 
usługi lekarskie, usługi medycyny alternatywnej, usługi me-
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi 
medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne, 
mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne w dzie-
dzinie nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, 
usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medycz-
ne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi me-
dyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne 
w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań 
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo 
- naczyniowego, usługi medyczne w zakresie leczenia prze-
wlekłego bólu, usługi poradnictwa medycznego, usługi 
pomocy medycznej, usługi podologa, usługi paramedycz-
ne, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi opieki 
medycznej, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych 
nad chorymi dziećmi, usługi okulistyczne, usługi oddawa-
nia nasienia ludzkiego, usługi obrazowania medycznego, 
usługi oceny medycznej, usługi medycznych badań prze-
siewowych w dziedzinie astmy, usługi nastawiania kości, 
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem krwi ludzkiej, usługi medyczne związane z usu-
waniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, 
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem komórek ludzkich, usługi medyczne związane 
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macie-
rzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, lecze-
niem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi medyczne 
w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie ba-
dań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sen-
nego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych 
w dziedzinie bezdechu sennego, usługi transtelefoniczne-
go monitorowania serca, usługi w zakresie analiz medycz-
nych, usługi w zakresie audiologii, usługi w zakresie badań 
lekarskich, usługi w zakresie badań medycznych, mianowi-
cie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie badania 
moczu, usługi w zakresie chemioterapii, usługi w zakresie 
badania surowic, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicz-
nej, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w za-
kresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie lekarskich 
wizyt domowych, usługi w zakresie medycyny i zdrowia 
związane z dna, genetyką i testami genetycznymi, usługi 
w zakresie patologii, usługi w zakresie przygotowywania 
raportów medycznych, usługi w zakresie szczepień, usługi 
w zakresie wkłuwania się do żył, zapewnianie leczenia me-
dycznego, uzupełnienie włosów, usuwanie laserowe pa-
jączków naczyniowych, usługi zapładniania metodą in vi-
tro, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych.

(210) 487784 (220) 2018 07 03
(731) MASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białuty

(540) massi

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, 
akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria 
łazienkowe, aparatura do filtrowania wody, armatura do ką-
pieli parowych, armatury łazienkowe, automatyczne instala-
cje spłukujące do pisuarów, baterie do umywalek, baterie 
do wanien, baterie kranowe, baterie prysznicowe, bidety, 
bojlery gazowe, bojlery inne niż części maszyn, brodziki, bro-
dziki prysznicowe, deski sedesowe, dopasowane pokrywy 
na wanny z hydromasażem, dopasowane wkładki do brodzi-
ków, dopasowane wkładki do jacuzzi, dozowniki środków 
dezynfekujących do łazienek, dozowniki środków odkażają-
cych w toaletach, drzwi prysznicowe, dysze do aparatury ła-
zienkowej, dysze do hydromasażu, dysze do wanien, elek-
tryczne urządzenia prysznicowe, filtry do kranów [akcesoria 
hydrauliczne], filtry do urządzeń zaopatrujących w wodę, fil-
try do użycia z urządzeniami do celów sanitarnych, filtry 
do wanien do gorących kąpieli, fontanny, fontanny - umy-
walki, generatory mikrobąbelków do kąpieli, głowice prysz-
nicowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki ła-
zienkowe, instalacje do sauny, instalacje do wanien z hydro-
masażem, instalacje do wanien z prysznicem, instalacje 
grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje sani-
tarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, jed-
nouchwytowe baterie umywalkowe, kabiny kąpielowe, kabi-
ny natryskowe, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, klapy desek sedesowych [części instalacji 
sanitarnych], krany, kuliste klosze do lamp, kurki [akcesoria 
hydrauliczne], kurki [krany], kurki do instalacji sanitarnych, 
kurki mieszające [krany], lampy do umieszczania nad umy-
walkami, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy 
stojące, łazienkowe instalacje wodno - kanalizacyjne, łaźnie 
parowe, sauny i wyposażenie spa, metalowe korki do prysz-
niców, metalowe korki do umywalek, metalowe korki do wa-
nien, metalowe korki do zlewów, metalowe obudowy kabin 
prysznicowych, metalowe ścianki [parawany] do wanien 
z prysznicem, mieszacze prysznicowe, miski i deski klozeto-
we sprzedawane w zestawie, miski klozetowe, montowane 
do ściany wylewki do bidetów, montowane do ściany wy-
lewki do umywalek, montowane do ściany wylewki do zle-
wów, montowane do ściany wylewki wannowe, muszle klo-
zetowe, muszle klozetowe [WC], muszle klozetowe z natry-
skiem, muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi 
dyszami wodnymi, nakładki sanitarne na deski sedesowe, 
natryski zewnętrzne do kąpieli, natryski, prysznice, niemeta-
lowe parawany do brodzików prysznicowych, niemetalowe 
ścianki do wanien z prysznicem, obudowy [kabiny] do wa-
nien, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do wanien, 
osłony zabezpieczające przed dziećmi na wylewki wanno-
we, osprzęt do bidetów, osprzęt do celów sanitarnych, 
osprzęt do natrysków (części instalacji prysznicowych], 
osprzęt do wanien, ozdobne wodotryski, panele prysznico-
we, pisuary [armatura sanitarna], pisuary przenośne na im-
prezy na świeżym powietrzu, płuczki ustępowe (zbiorniki  
do -), podgrzewacze wody, podgrzewacze wody do wanien, 
podgrzewane wieszaki na ręczniki, podstawki prysznicowe, 
pojedyncze toalety, postumenty do toalet, postumenty 
do umywalek, prysznice [natryski], prysznice górne [desz-
czownice], przelewy wannowe, przenośne bidety, przeno-
śne prysznice, przenośne toalety, rączki do prysznica, rączki 
do spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], rozpylacze 
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do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], rozpylacze do zle-
wów kuchennych, rozpylacze nakładane na baterie łazienko-
we, rury ściekowe do wanien, rury wodociągowe do instala-
cji sanitarnych, sanitarna armatura spustowa do bidetów, sa-
nitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatu-
ra spustowa do umywalek, sanitarna armatura spustowa 
do wanien, sauny, sedesy z czyszczącym strumieniem wody, 
sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, sitka do zlewo-
zmywaków [akcesoria hydrauliczne], spłuczki do pisuarów, 
spłuczki ustępowe, suszarki do prania, elektryczne, suszarki 
do rąk, suszarki do ubrań, suszarki do włosów, szafki łazienko-
we z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], szklane 
kabiny prysznicowe, ścianki do kabin prysznicowych, ścianki 
prysznicowe, ściany do przegród prysznicowych, światła su-
fitowe, termofory, toalety, toalety do umieszczania w prze-
nośnych budynkach, toalety przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych fizycznie, toalety przystosowane dla pacjen-
tów, toalety wyposażone w urządzenia myjące, toalety 
z funkcją sterylizacji, ubikacje, ubikacje ze zbiornikiem, 
uchwyty do baterii kranu, uchwyty do sedesu, uchwyty 
ręczne do pryszniców, umywalki [części instalacji sanitar-
nych], umywalki [elementy instalacji sanitarnych], umywalki 
będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, umy-
walki do łazienek, umywalki do mycia rąk [toalety] będące 
częścią instalacji sanitarnych, umywalki łazienkowe, umywal-
ki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], umywalki ła-
zienkowe na postumencie, umywalki w formie misy [części 
instalacji sanitarnych], umywalki wbudowane w szafki, urzą-
dzenia do celów sanitarnych, urządzenia do dezynfekcji pisu-
arów, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, 
urządzenia do kąpieli stóp, urządzenia do kąpieli z masażem, 
urządzenia do mycia rąk, urządzenia do ogrzewania, urzą-
dzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescen-
cyjnych [LED], urządzenia do pryszniców, urządzenia do su-
szenia rąk [suszenie ciepłem], urządzenia do suszenia rąk 
do toalet, urządzenia do suszenia włosów, urządzenia do wa-
nien z hydromasażem, urządzenia elektryczne do kąpieli 
stóp, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia i in-
stalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia prysznicowe, ustępy 
przenośne, wanny, wanny dla osób niepełnosprawnych fi-
zycznie, wanny do nasiadówek, wanny spa, wanny z hydro-
masażem, wanny z natryskiem, wentylatory elektryczne 
do użytku osobistego, węże prysznicowe, wodooszczędne 
krany, wodooszczędne periatory, wodooszczędne słuchawki 
natryskowe, wodooszczędne toalety, wodotryski ozdobne, 
wodotryski z wodą pitną, wolnostojące prysznice odkażają-
ce, wolnostojące przenośne prysznice odkażające, wyciągi 
[wentylacyjne lub klimatyzacyjne], wyciągi kuchenne, wykła-
dziny do wanien, dopasowane, wylewki kranów, wylewki 
wannowe, wyloty wannowe, wyposażenie łazienek, wypo-
sażenie natrysków, wyposażenie oświetleniowe, wyroby sa-
nitarne wykonane z kamienia, wyroby sanitarne wykonane 
z porcelany, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, zatyczki 
do umywalek, zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory mie-
szające [krany], zawory mieszające [kurki], zawory mieszające 
[kurtki] do umywalek, zawory mieszające [kurki] do zlewów, 
zawory prysznicowe, zawory termostatyczne, zbiorniki 
do płuczek ustępowych, zestawy prysznicowe, zlewozmy-
waki, zmiękczacze wody, żyrandole, 20 dozowniki papieru 
toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, drążki 
do zasłon prysznicowych, drążki prysznicowe, haczyki na za-
słony prysznicowe, kafelki lustrzane mocowane do ściany, 
kosze niemetalowe, kółka do zasłon prysznicowych, krzeseł-
ka do wanny, krzesła, lusterka do golenia, lusterka do makija-
żu do użycia w domu, lusterka do szafek, lusterka ręczne [lu-
sterka toaletowe], lustra [srebrzone szkło], lustra i lusterka 

stojące, lustra łazienkowe, łazienkowe umywalki obudowane 
szafką, maty wyjmowane do zlewów, meble, meble do użyt-
ku w publicznych toaletach, meble łazienkowe, modułowe 
meble łazienkowe, niemetalowe haczyki łazienkowe, ozdob-
ne lustra, płytki lustrzane, poręcze prysznicowe, niemetalo-
we, przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci do wanien, 
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, siedzenia ką-
pielowe, siedzenia prysznicowe, stojaki do wieszania ubrań, 
stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliki pod umywal-
kę [meble], szafki łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalka-
mi, szafki z lustrami, taborety, taborety łazienkowe, taborety 
ze schodkiem [meble], uchwyty do wanny, niemetalowe, 
uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, umywalki 
obudowane szafką, wieszaki i haczyki na ubrania, wkładki 
do zlewozmywaków, wyposażenie łazienek w formie mebli, 
zagłówki do wanny, zagłówki kąpielowe, zatyczki do pryszni-
cowych otworów odpływowych, nie z metalu, zatyczki 
do umywalek, niemetalowe, zatyczki do zlewów, 
nie z metalu.

(210) 487805 (220) 2018 07 03
(731) SANDVIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BAiLDONiT

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 węgliki spiekane.

(210) 487860 (220) 2018 07 05
(731) KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA, 

Pruszcz Gdański
(540) TOYS4BOYS
(510), (511) 35 usługi zarządzania informacjami związanymi 
z prowadzeniem biznesu, usługi reklamy i promocji za po-
średnictwem sieci internetowej, zarządzanie komputerowy-
mi bazami danych i plikami, usługi zarządzania i administro-
wania działalnością handlową, usługi udzielania informacji 
na temat sprzedawanych towarów oraz prowadzenie i za-
rządzanie bazami danych na ich temat, sprzedaż detaliczna, 
hurtowa, internetowa towarów: kosmetyki, mydła, produkty 
perfumeryjne, produkty do kąpieli i prania, produkty do pie-
lęgnacji włosów, zębów i jamy ustnej, wyposażenie łazie-
nek, sprzęt gospodarstwa domowego, gry komputerowe, 
gry elektroniczne, konsole do gier, urządzenia i przyrządy: 
elektryczne, elektroniczne, fotograficzne, żeglarskie, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, i/lub reprodukcji dźwięku, krótkofalówki, nawiga-
cja satelitarna, urządzenia radiowo-telewizyjne oraz osprzęt 
do nich, zegary, zegarki, budziki, artykuły spożywcze, sło-
dycze, wyroby cukiernicze i ciasta, wyroby czekoladowe, 
artykuły dla psów do: mycia, karmienia, wyprowadzania, 
domu oraz zabawy, rośliny żywe i sztuczne, lampy, ubrania, 
kotyliony, ubrania do przebierania się, kostiumy przebierań-
ców, gry i zabawki, zabawki elektroniczne, urządzenia pod-
łączane do komputera i osprzęt komputerowy, urządzenia 
do gospodarstwa domowego, sprzęt i urządzenia do gier 
i zabaw, artykuły sportowe i gimnastyczne, udzielanie in-
formacji i pomocy odnośnie sprzedaży drogą elektroniczną 
środkami elektronicznymi, 38 dostęp do treści stron interne-
towych i portali internetowych, usługi on-line, mianowicie 
przesyłanie wiadomości, udostępnienie komunikacji on-line 
pomiędzy użytkownikami serwisów społecznościowych, sa-
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telitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej on-line, 39 dystrybucja towarów i przesyłek, 
realizacja przesyłek drogą pocztową na zlecenie, 42 projek-
towanie, administrowanie oraz serwis: stron internetowych, 
wortali, portali.

(210) 487880 (220) 2018 07 05
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa 

receptura Pierogi ruskie ręcznie robione  
BEZ konserwantów

(531) 08.07.02, 02.03.11, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukier-
nicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, 
uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, da-
nia chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem 
w postaci mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie 
mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby ja-
dalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampu-
chy, pyzy, chińskie pierożki Jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi 
z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], 
porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świe-
że makarony, kluski i pierogi, Jiaozi (pierogi nadziewane), 
ciasto makaronowe nadziewane, osłonki chlebowe nadzie-
wane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, 
chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone pro-
dukty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane 
mięsem i warzywami, baozi (nadziewane kluski gotowane 
na parze), bułeczki gotowane na parze nadziewane mię-
sem mielonym (niku-manjuh), bułeczki gotowane na parze 
nadziewane pastą z czerwonej fasoli, 35 usługi sprzedaży, 
reklamy i promocji towarów: mąka i produkty zbożowe, wy-
roby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, 
naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie 
mąki, dania chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z na-
dzieniem w postaci mrożonek, makarony, kluski, potrawy 
na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, 
ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, 
pampuchy, pyzy, chińskie pierożki Jiaozi [pierogi], wareni-
ki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem 
mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto makaronowe na-
dziewane, Jiaozi (pierogi nadziewane), osłonki chlebowe 
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane 
owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowa-
ne), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone 

produkty z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone na-
dziewane mięsem i warzywami, baozi (nadziewane kluski 
gotowane na parze), bułeczki gotowane na parze nadzie-
wane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki gotowa-
ne na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, usługi 
w zakresie organizacji i uruchamiania sieci gastronomicz-
nych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w hurtowni i sklepie z pierogami i wyrobami kulinarnymi 
na bazie mąki z nadzieniem i bez nadzienia gotowymi, czę-
ściowo gotowymi i mrożonymi, usługi dystrybucji i kolpor-
tażu broszur reklamowych, usługi prowadzenia interesów 
osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów 
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na ko-
jarzeniu kontrahentów.

(210) 487881 (220) 2018 07 05
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa 

receptura Pierogi z truskawkami ręcznie robione  
BEZ konserwantów

(531) 02.03.11, 05.05.21, 08.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukier-
nicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, 
uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, da-
nia chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem 
w postaci mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie 
mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby ja-
dalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampu-
chy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi 
z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], 
porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, jiaozi (pierogi nadziewane), cia-
sto makaronowe nadziewane, osłonki chlebowe nadzie-
wane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, 
chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone pro-
dukty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane 
mięsem i warzywami, baozi (nadziewane kluski gotowane 
na parze), bułeczki gotowane na parze nadziewane mię-
sem mielonym (niku-manjuh), bułeczki gotowane na parze 
nadziewane pastą z czerwonej fasoli, 35 usługi sprzedaży, 
reklamy i promocji towarów: mąka i produkty zbożowe, wy-
roby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, 
naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie 
mąki, dania chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z na-
dzieniem w postaci mrożonek, makarony, kluski, potrawy 
na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, 



Nr  ZT36/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 25

ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, 
pampuchy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi], wareni-
ki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem 
mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto makaronowe na-
dziewane, jiaozi (pierogi nadziewane), osłonki chlebowe 
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane 
owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowa-
ne), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone 
produkty z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone na-
dziewane mięsem i warzywami, baozi (nadziewane kluski 
gotowane na parze), bułeczki gotowane na parze nadzie-
wane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki gotowa-
ne na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, usługi 
w zakresie organizacji i uruchamiania sieci gastronomicz-
nych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w hurtowni i sklepie z pierogami i wyrobami kulinarnymi 
na bazie mąki z nadzieniem i bez nadzienia gotowymi, czę-
ściowo gotowymi i mrożonymi, usługi dystrybucji i kolpor-
tażu broszur reklamowych, usługi prowadzenia interesów 
osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów 
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na ko-
jarzeniu kontrahentów.

(210) 487882 (220) 2018 07 05
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa 

receptura Pierogi z jagodami ręcznie robione  
BEZ konserwantów

(531) 02.03.11, 05.05.21, 08.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukier-
nicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, 
uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, da-
nia chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem 
w postaci mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie 
mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby ja-
dalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampu-
chy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi 
z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], 
porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, jiaozi (pierogi nadziewane), cia-
sto makaronowe nadziewane, osłonki chlebowe nadzie-
wane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, 
chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone pro-
dukty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane 

mięsem i warzywami, baozi (nadziewane kluski gotowane 
na parze), bułeczki gotowane na parze nadziewane mię-
sem mielonym (niku-manjuh), bułeczki gotowane na parze 
nadziewane pastą z czerwonej fasoli, 35 usługi sprzedaży, 
reklamy i promocji towarów: mąka i produkty zbożowe, wy-
roby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, 
naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie 
mąki, dania chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z na-
dzieniem w postaci mrożonek, makarony, kluski, potrawy 
na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, 
ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, 
pampuchy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi], wareni-
ki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem 
mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto makaronowe na-
dziewane, jiaozi (pierogi nadziewane), osłonki chlebowe 
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane 
owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowa-
ne), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone 
produkty z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone na-
dziewane mięsem i warzywami, baozi (nadziewane kluski 
gotowane na parze), bułeczki gotowane na parze nadzie-
wane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki gotowa-
ne na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, usługi 
w zakresie organizacji i uruchamiania sieci gastronomicz-
nych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w hurtowni i sklepie z pierogami i wyrobami kulinarnymi  
na bazie mąki z nadzieniem i bez nadzienia gotowymi, czę-
ściowo gotowymi i mrożonymi, usługi dystrybucji i kolpor-
tażu broszur reklamowych, usługi prowadzenia interesów 
osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów 
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na ko-
jarzeniu kontrahentów.

(210) 487883 (220) 2018 07 05
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa 

receptura Pierogi z serem ręcznie robione  
BEZ konserwantów

(531) 02.03.11, 05.05.21, 08.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukier-
nicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, 
uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, da-
nia chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem 
w postaci mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie 
mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby ja-
dalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampuchy, 
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pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi z na-
dzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje 
rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, jiaozi (pierogi nadziewane), ciasto makarono-
we nadziewane, osłonki chlebowe nadziewane owocami, 
wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, chińskie pierożki 
nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta 
nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta na-
dziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane 
owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywa-
mi, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki 
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-
-manjuh), bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą 
z czerwonej fasoli, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji 
towarów: mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, 
słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, 
paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania chło-
dzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci 
mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, 
pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, cia-
sta mączne, ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pie-
rożki jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmie-
ni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego 
ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
ciasto makaronowe nadziewane, jiaozi (pierogi nadziewane), 
osłonki chlebowe nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie 
nadziewane owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, 
gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane wa-
rzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane owocami, ciasta 
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, baozi (nadzie-
wane kluski gotowane na parze), bułeczki gotowane na pa-
rze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki 
gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, 
usługi w zakresie organizacji i uruchamiania sieci gastrono-
micznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w hurtowni i sklepie z pierogami i wyrobami kulinarnymi  
na bazie mąki z nadzieniem i bez nadzienia gotowymi, czę-
ściowo gotowymi i mrożonymi, usługi dystrybucji i kolporta-
żu broszur reklamowych, usługi prowadzenia interesów osób 
trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagra-
nicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu 
kontrahentów.

(210) 487884 (220) 2018 07 05
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa 

receptura Uszka z grzybami ręcznie robione  
BEZ konserwantów

(531) 02.03.11, 05.05.21, 08.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukier-
nicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, 
uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, da-
nia chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem 
w postaci mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie 
mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby ja-
dalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampuchy, 
pyzy, chińskie pierożki Jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi z na-
dzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje 
rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, Jiaozi (pierogi nadziewane), ciasto makarono-
we nadziewane, osłonki chlebowe nadziewane owocami, 
wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, chińskie pierożki 
nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta 
nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta na-
dziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane 
owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywa-
mi, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki 
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-
-manjuh), bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą 
z czerwonej fasoli, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji 
towarów: mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, 
słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, 
paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania chło-
dzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci 
mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, 
pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, 
ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie 
pierożki Jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi z nadzieniem], 
pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwał-
kowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi, ciasto makaronowe nadziewane, Jiaozi (pierogi na-
dziewane), osłonki chlebowe nadziewane owocami, wyroby 
ciastkarskie nadziewane owocami, chińskie pierożki nadzie-
wane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadzie-
wane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane 
mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane owocami, 
ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, baozi 
(nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki gotowa-
ne na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), 
bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej 
fasoli, usługi w zakresie organizacji i uruchamiania sieci ga-
stronomicznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w hurtowni i sklepie z pierogami i wyrobami ku-
linarnymi na bazie mąki z nadzieniem i bez nadzienia goto-
wymi, częściowo gotowymi i mrożonymi, usługi dystrybucji 
i kolportażu broszur reklamowych, usługi prowadzenia in-
teresów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe pod-
miotów zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające 
na kojarzeniu kontrahentów.

(210) 487933 (220) 2018 07 06
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) Flexis In
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy 
diety.

(210) 487938 (220) 2018 07 06
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) Flexis Caps
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy 
diety.
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(210) 487939 (220) 2018 07 06
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) ISOTAK MAX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty regulujące wzrost roślin, biosty-
mulatory, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, 
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, 
leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin.

(210) 487945 (220) 2018 07 08
(731) SAŁEK MONIKA HAPPY DAYS, Pionki
(540) HAPPY DAYS

(531) 02.03.07, 05.05.23, 27.05.01
(510), (511) 25 suknie ślubne, akcesoria ślubne, 35  sprzedaż 
hurtowa, sprzedaż detaliczna sukni ślubnych i akcesoriów 
ślubnych.

(210) 488007 (220) 2018 07 09
(731) BIELSKA DOROTA, Kajetany
(540) MUM&CO.

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 02.09.01
(510), (511) 18 plecaki, torby, portfele, kopertówki, portmo-
netki, sakwy, torebki.

(210) 488020 (220) 2018 07 10
(731) MAJDAN RADOSŁAW RM VABUN, Warszawa
(540) RM VABUN
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, antyper-
spiranty, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty 
do golenia, kosmetyki, kremy, mydła, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, płyny do golenia, płyny do pielęgnacji włosów, 
szampony, produkty toaletowe.

(210) 488078 (220) 2018 07 11
(731) MAKŁOWICZ PATRYK, Myślenice
(540) SMAK SPRZED LAT Makłowicz LODY TRADYCYJNE

(531) 29.01.12, 08.01.18, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.02, 
26.11.08; 27.05.01

(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, desery lodowe, sor-
bety, napoje mrożone na bazie kawy, czekolady i kakao, 
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw 
i napojów w lodziarniach i kawiarniach.

(210) 488079 (220) 2018 07 11
(731) MAKŁOWICZ PATRYK, Myślenice
(540) SMAK SPRZED LAT P. Makłowicz LODY TRADYCYJNE

(531) 08.01.17, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.02, 
26.11.08, 27.01.05, 29.01.12

(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, desery lodowe, sor-
bety, napoje mrożone na bazie kawy, czekolady i kakao, 
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw 
i napojów w lodziarniach i kawiarniach.

(210) 488104 (220) 2018 07 11
(731) Faber-Castell Aktiengesellschaft, Stein, DE
(540) APOLLO
(510), (511) 16 materiały piśmienne, materiały i instrumenty 
do malowania i rysowania, pióra i długopisy, ołówki, kredki, 
ołówki węglowe, ołówki mechaniczne, grafity do ołówków 
mechanicznych, długopisy żelowe, wkłady do długopisów 
żelowych, ołówki grafitowe, długopisy kulkowe, wkłady 
do długopisów i piór kulkowych, pióra kulkowe, temperów-
ki, urządzenia do ostrzenia ołówków, produkty do ścierania, 
gumki.
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(210) 488106 (220) 2018 07 11
(731) PIETRZAK JACEK LODY MARSJANO, Ciechanów
(540) ZAPIEKANKOWO
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośred-
nictwem sieci Internet produktów spożywczych, 43 usługi 
gastronomiczne.

(210) 488108 (220) 2018 07 11
(731) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MARYWILSKA OSIEDLE KAMERALNE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lo-
kalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospoda-
rowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizo-
wania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, 
usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, usługi prowadzenia agencji importowo-
-eksportowych na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa 
eksportowo-importowego w obrocie produktami, artyku-
łami i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji i za-
rządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, usługi zarządzania nie-
ruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
usługi wyceny nieruchomości, usługi wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni 
użytkowej, usługi administrowania nieruchomościami, loka-
lami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i ze-
społami osiedlowymi, usługi pomocy w zarządzaniu przed-
sięwzięciami obrotu nieruchomościami, usługi doradztwa 
w zarządzaniu nieruchomościami, usługi wynajmowania 
powierzchni na salony samochodowe, 37 usługi budowlane, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budow-
lanych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
usługi remontowe budynków, naprawy obiektów mieszkal-
nych, usługi restauracji budynków, usługi konserwacji obiek-
tów budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania lokali 
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
usługi informacji budowlanej.

(210) 488109 (220) 2018 07 11
(731) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Mieszkania Mickiewicza

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.22, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lo-
kalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospoda-
rowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizo-
wania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, 
usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, usługi prowadzenia agencji importowo-
-eksportowych na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa 
eksportowo-importowego w obrocie produktami, artyku-
łami i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji i za-
rządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, usługi zarządzania nie-
ruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
usługi wyceny nieruchomości, usługi wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni 
użytkowej, usługi administrowania nieruchomościami, loka-
lami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i ze-
społami osiedlowymi, usługi pomocy w zarządzaniu przed-
sięwzięciami obrotu nieruchomościami, usługi doradztwa 
w zarządzaniu nieruchomościami i, usługi wynajmowania 
powierzchni na salony samochodowe, 37 usługi budowlane, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budow-
lanych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
usługi remontowe budynków, naprawy obiektów mieszkal-
nych, usługi restauracji budynków, usługi konserwacji obiek-
tów budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania lokali 
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
usługi informacji budowlanej.

(210) 488111 (220) 2018 07 11
(731) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) osiedle COOPERA
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(531) 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów 
lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospo-
darowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizo-
wania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, 
usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, usługi prowadzenia agencji importowo-
-eksportowych na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa 
eksportowo-importowego w obrocie produktami, artykułami 
i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i nie-
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi po-
średnictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, 
lokali i powierzchni użytkowej, usługi wyceny nieruchomości, 
usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, usługi administro-
wania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, 
usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi po-
mocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomo-
ściami, usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami  
i, usługi wynajmowania powierzchni na salony samochodo-
we, 37 usługi budowlane, usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów budowlanych, budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, usługi remontowe budynków, naprawy 
obiektów mieszkalnych, usługi restauracji budynków, usługi 
konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, usługi informacji budowlanej.

(210) 488157 (220) 2018 07 12
(731) MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING 

SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) MLU

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(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-
miaru i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych  
i/lub sztucznych warunków środowiskowych żywych orga-
nizmów, w szczególności przyrządy i urządzenia imisji i emisji 
oraz przyrządy i urządzenia pomiarowe do określania jakości 
powietrza, wody i gleby, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów 
polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej 
oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w za-
kresie: komputerów, komputerowych urządzeń peryferyj-
nych, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomu-
nikacyjnego oraz części do niego, 37 naprawa i konserwacja 
maszyn, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych 
i optycznych, instalowanie maszyn przemysłowych, naprawa 

i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, napra-
wa, serwisowanie i instalacja urządzeń i przyrządów do po-
miaru i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych  
i/lub sztucznych warunków środowiskowych żywych orga-
nizmów, w szczególności przyrządów i urządzeń imisji i emi-
sji oraz przyrządów i urządzeń pomiarowych do określania 
jakości powietrza, wody i gleby, 42 doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, w tym komputerowej oraz w zakresie 
informatyki, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), 
doradztwo techniczne, badania naukowe, badania i analizy 
techniczne, badania i analizy chemiczne, wykonywanie po-
miarów na rzecz ochrony środowiska naturalnego, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, naukowe i prze-
mysłowe badania dotyczące warunków środowiskowych  
i/lub jakości życia ludzi, zwierząt i roślin, rozwoju urządzeń, 
przyrządów i systemów do pomiaru i/lub wpływania na ja-
kość i/lub skład naturalnych i/lub sztucznych warunków śro-
dowiskowych żywych organizmów, w szczególności przy-
rządów i urządzeń imisji i emisji oraz przyrządów i urządzeń 
pomiarowych do określania jakości powietrza, wody i gleby.

(210) 488158 (220) 2018 07 12
(731) TKJS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dziebałtów
(540) Pellecik.pl

(531) 04.02.20, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 materiały palne wytwarzane z drewna i roślin 
energetycznych, zwłaszcza brykiety materiałów palnych, 
granulowane trociny, wióry i odpady drzewne.

(210) 488162 (220) 2018 07 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ AUTOMATYKI 

PROWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) PROWAG

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 wagi przemysłowe, wagi pomostowe, wagi 
samochodowe betonowe i stalowe, wagi zbiornikowe, wagi 
kontenerowe, czujniki wagowe, akcesoria wagowe zawarte 
w tej klasie, 37 usługi w zakresie montażu, naprawy i serwi-
su wag przemysłowych, montaż i serwis wag analizujących 
masę ciała, 42 usługi w zakresie oprogramowania wag i ukła-
dów naważania.

(210) 488209 (220) 2018 07 13
(731) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LafHome
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, usługi w zakresie 
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
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usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
37 usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, budowa obiektów usługo-
wo-handlowych, usługi w zakresie remontów budynków, 
budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usłu-
gowych i handlowych.

(210) 488235 (220) 2018 07 13
(731) WIŚNIEWSKA MARTA, TROJANOWSKA EWA 

TECHNIKA SYSTEMÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
SPÓŁKA CYWILNA, Opacz Mała

(540) TSSP Technika Systemów Sprężonego powietrza

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13, 26.02.05
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki powietrzne, sprężarki tło-
kowe, sprężarki śrubowe, narzędzia pneumatyczne, arma-
tura pneumatyczna, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna sprę-
żarek, sprężarek tłokowych i śrubowych, narzędzi i armatury 
pneumatycznej, osuszaczy, 37 naprawa i serwis sprężarek, 
sprężarek tłokowych i śrubowych, osuszaczy.

(210) 488258 (220) 2018 07 16
(731) SCARABEUS A. GUMOLA SPÓŁKA JAWNA, Tuszyn
(540) Karczma We Młynie

(531) 29.01.12, 06.19.15, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi w zakresie: bary, domy turystyczne, 
restauracje, hotele, kawiarnie, snack-bary, stołówki, motele, 
rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, usługi w zakre-
sie organizowania i zakwaterowania obozów wakacyjnych, 
pensjonaty, rezerwacje hotelowe i rezerwacje kwater, wynaj-
mowanie sal, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanej zastawy stołowej, przygotowywanie dań na zamó-
wienie oraz ich dostawa.

(210) 488284 (220) 2018 07 16
(731) PASZKO GRZEGORZ PPHU BIELBET, Bielsko-Biała
(540) Bielbet

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 19 instalacje odwadniające niemetalowe, kanały 
odwadniające niemetalowe, rury odwadniające niemetalo-
we, kształtki i profile betonowe, betonowe elementy bruko-
we, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe].

(210) 488293 (220) 2018 07 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ZAJAXIN
(510), (511) 3 maści do celów kosmetycznych, 5 maści lecz-
nicze, maści lecznicze na zajady.

(210) 488325 (220) 2018 07 17
(731) KAWECKA AGNIESZKA QWOR, Łódź
(540) Qwormatic
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania i odtwarzania ob-
razu, urządzenia do monitoringu wizualnego, urządzenia elek-
troniczne do monitoringu, urządzenia przechwytujące dane, 
urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia do ob-
róbki fotograficznej, urządzenia wideo, urządzenia do trans-
misji strumieniowej wideo, urządzenia fotograficzne, kamera 
filmowa, kamery wideo, kamery wideo do nadzoru, kamery 
do telewizji przemysłowej, sieciowe kamery monitorujące 
do nadzoru, kamery wideo przystosowane do celów moni-
toringowych, telewizyjne urządzenia monitorujące, urządze-
nia do produkcji filmów, aparaty fotograficzne przeznaczone 
do samowywołujących się filmów, urządzenia do nagrywania 
filmów, aparat fotograficzny, urządzenia fotograficzne, przy-
rządy do wytwarzania zdjęć fotograficznych, rejestratory wi-
deo, karty DVR, kamery, oprogramowanie rejestracji wideo, 
urządzenia do wykonywania zdjęć w technice poklatkowej, ti-
melapse, urządzenia do monitoringu placów budów, 41 usłu-
gi w zakresie produkcji filmów wideo, produkcja radiowa, 
filmowa i telewizyjna produkcja filmów wideo, spotów rekla-
mowych, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra-
ficzne, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie 
muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie animacji 
efektów specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie 
nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, fo-
tografia, monitoring placów budów, monitoring projektów 
budowlanych, 45 urządzenia do monitoringu wizualnego, 
monitoring systemów bezpieczeństwa, antywłamaniowych, 
nadzór wizyjny, usługi obserwacji obiektów za pomocą kamer 
i rejestracji obrazu, usługi przesyłania obrazu online, urządze-
nia przesyłające obraz online, usługi monitoringu, monitoring 
systemów bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeń-
stwa i antywłamaniowych.

(210) 488401 (220) 2018 07 18
(731) KOLENDOWICZ MACIEJ TESTOSTERONE.PL, Grajewo
(540) testosterone.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 26.07.25
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, 25 odzież 
sportowa.

(210) 488405 (220) 2018 07 18
(731) WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION, Pruszcz Gdański
(540) MultiGel ACRYL & GEL
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(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 
26.07.01, 26.07.07, 26.01.06, 26.01.11, 26.01.18, 26.11.03, 
26.11.05

(510), (511) 3 lakiery do paznokci, emalia do paznokci, ema-
lie do paznokci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
brokat do paznokci, kosmetyki do paznokci, lakier do pa-
znokci do celów kosmetycznych, lakiery nawierzchniowe 
do paznokci, materiały na powłoki do paznokci u rąk, żel 
do paznokci, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady 
do paznokci [kosmetyki], powłoki do nadawania kształtu pa-
znokciom u rąk, preparaty do pielęgnacji paznokci.

(210) 488432 (220) 2018 07 19
(731) GAWLIKOWSKA ANNA, Józefów
(540) BALI SPA
(510), (511) 44 masaż, usługi masażu, salony fryzjerskie, usłu-
gi salonów, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody lu-
dzi, usługi kosmetyczne.

(210) 488455 (220) 2018 07 20
(731) LUEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno
(540) KELTON GYM EQUIPMENT

(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
26.13.25

(510), (511) 18 torby i torby podręczne na odzież sportową, 
torby sportowe, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie uję-
te w innych klasach, w szczególności takie jak: drążki do ćwi-
czeń, ławki do ćwiczeń, ławki do podnoszenia ciężarów, sztan-
gi do podnoszenia ciężarów, poprzeczki do hantli i hantle 
do podnoszenia ciężarów, maszyny i urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych, maszyny i urządzenia do podnoszenia ciężarów, 
bieżnie treningowe, siłownie domowe, stacjonarne rowery 
treningowe, trampoliny do aerobiku, maszyny do wiosłowa-
nia, osprzęt bokserski, pasy do podnoszenia ciężarów, ciężary 
treningowe, obciążniki na nadgarstki i kostki, rękawice do pod-
noszenia ciężarów, stepery, masażery, skomputeryzowane 
stacje do treningu kondycyjnego, akcesoria do w/w artyku-
łów, 37 instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do ćwiczeń 
fizycznych, w szczególności, ławek do podnoszenia ciężarów, 
ławek do ćwiczeń, maszyn i urządzeń do ćwiczeń fizycznych, 
maszyn i urządzeń do podnoszenia ciężarów, steperów, siłow-
ni domowych, pasów do podnoszenia ciężarów, bieżni tre-
ningowych, maszyn do wiosłowania, stacjonarnych rowerów 
treningowych, odważników i etui do przechowywania od-
ważników, poprzeczek do hantli i hantli do podnoszenia cię-
żarów, sztang do podnoszenia ciężarów, drążków do ćwiczeń, 
trampolin do aerobiku, skomputeryzowanych stacji do tre-
ningu kondycyjnego, masażerów, 41 usługi centrów fitness, 
usługi szkoleniowe i rozrywkowe, udostępnianie obiektów 
fitness, obiektów do ćwiczeń, prowadzenie pokazów i zawo-
dów kulturystycznych, prowadzenia zajęć w zakresie ćwiczeń 
fizycznych.

(210) 488456 (220) 2018 07 20
(731) RATAJCZAK PAWEŁ, Śmigiel
(540) dr Meller
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające: alginiany, biał-
ko, lecytynę, pyłek kwiatowy, siemię lniane.

(210) 488457 (220) 2018 07 20
(731) QUBA CAFE SERWIS-KUBIAK SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) quba Caffe ARTISAN PRODUCTION ESTABLISHED 

1992

(531) 29.01.13, 01.01.05, 24.03.07, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.15, 27.05.17, 26.01.04, 26.01.21

(510), (511) 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i obróbki żywności i napojów, 30 kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów.

(210) 488463 (220) 2018 07 20
(731) MALINOWSKI DARIUSZ FIRMA HANDLOWA MASZ, 

Gliwice
(540) Hotel Malinowski
(510), (511) 43 usługi hotelowe, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy 
turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, 
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w ho-
telach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezer-
wacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [za-
kwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem 
urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypo-
życzanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapew-
nianie obiektów i wyposażenia kempingowego, bary.

(210) 488464 (220) 2018 07 20
(731) MALINOWSKI DARIUSZ FIRMA HANDLOWA MASZ, 

Gliwice
(540) MASZ MALINOWSKI GLIWICE

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, maszyny do formowania 
chleba, elektryczne mieszarki do ciasta, maszyny do produk-
cji wyrobów cukierniczych, miksery elektryczne, zmywarki 
do naczyń do celów przemysłowych, pakowarki żywności, 
zrobotyzowane pakowarki, 11 piece do pieczenia, piece 
przemysłowe, urządzenia do pieczenia chleba, elektryczne 
urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do opiekania 
i pieczenia, blachy do pieczenia [kuchenny sprzęt elektrycz-
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ny], urządzenia wspomagające rośnięcie ciasta, maszyny 
do produkcji chleba do celów przemysłowych, dopasowa-
ne pokrowce materiałowe na elektryczne tostery, piekarniki 
do pizzy.

(210) 488465 (220) 2018 07 20
(731) MALINOWSKI DARIUSZ FIRMA HANDLOWA MASZ, 

Gliwice
(540) HM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy 
turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, 
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w ho-
telach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezer-
wacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [za-
kwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem 
urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypo-
życzanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapew-
nianie obiektów i wyposażenia kempingowego, bary.

(210) 488469 (220) 2018 07 20
(731) WYLEGAŁA KRZYSZTOF, Poznań
(540) Kierowcy Zawodowi

(531) 18.01.08, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, udostępnianie Internetu dla forów dyskusyjnych.

(210) 488472 (220) 2018 07 20
(731) MARCINIAK RAFAŁ, Rzeszów
(540) M Marciniak Usługi księgowe

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowo-
ści, 36 doradztwo podatkowe.

(210) 488475 (220) 2018 07 20
(731) BROSTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olszewo-Borki
(540) BROSTIM

(531) 03.07.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 39 organizacja transportu drogą lądową, morską 
i powietrzną, transport lądowy, kolejowy, morski i lotniczy, 
załadunek i rozładunek towarów, spedycja towarów drogą 
lądową, morską i powietrzną, dostarczanie, pakowanie i ma-
gazynowanie towarów, pośrednictwo transportowe, usługi 
kurierskie w zakresie dostarczania przesyłek listowych i to-
warów, logistyka w zakresie transportu: wynajem pojazdów, 
fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe.

(210) 488478 (220) 2018 07 20
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) LAVIVI SINCE 1991

(531) 25.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 26.01.19, 26.02.07, 
26.02.18, 26.02.19, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 33 wina.

(210) 488482 (220) 2018 07 19
(731) JANIKOWSKI MAREK EM JANIKOWSCY, Srebrna Góra; 

KURCZAB PIOTR BIKE EXPERT, Ząbkowice Śląskie
(540) SINGLETRACK GLACENSIS

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi przewodników turystycznych, 41 or-
ganizowanie imprez sportowych, Informacje o rekreacji, 
Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Udostępnianie terenów 
rekreacyjnych, Usługi informacji o rekreacji, Publikowanie ka-
talogów dotyczących turystyki.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 488484 (220) 2018 07 20
(731) GUNAWARDANA HEMA, Kraków
(540) HEMAGO

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne, okulary polary-
zacyjne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, 
etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, modne okulary 
przeciwsłoneczne, futerały na okulary, futerały na okulary 
słoneczne, przeciwsłoneczne okulary na receptę, okulary 
ochronne do ochrony oczu, szkła przeciwsłoneczne nakła-
dane na okulary, 18 skóra i imitacja skóry, skóra wyprawiona 
w cienkie arkusze do użytku w produkcji, wyroby rymarskie 
ze skóry, torby i portfele skórzane, portmonetki skórzane, to-
rebki skórzane, zestawy podróżne [wyroby skórzane], torby 
podróżne wykonane ze skóry, skórzane walizki podróżne, 
skórzane torebki, teczki ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], 
skórzane etui na karty, etui na karty kredytowe wykonane 
ze skóry, 25 buty skórzane, odzież skórzana, odzież z imitacji 
skóry, komplety skórzane, kamizelki skórzane, kapcie skórza-
ne, kurtki skórzane, paski skórzane [odzież], płaszcze skórza-
ne, spodnie skórzane, sukienki skórzane, skórzane nakrycia 
głowy, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), rękawice, 
w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: okulary, okula-
ry przeciwsłoneczne, okulary ochronne, okulary ochronne 
do oczu, okulary polaryzacyjne, oprawki do okularów, etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary, 
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, wyroby rymar-
skie ze skóry i z imitacji skóry, torby i portfele skórzane, port-
monetki skórzane, torebki skórzane, zestawy podróżne [wy-
roby skórzane], torby podróżne wykonane ze skóry, skórzane 
walizki podróżne, skórzane torebki, teczki ze skóry, aktówki 
[wyroby skórzane], skórzane etui na karty, etui na karty kre-
dytowe wykonane ze skóry, buty skórzane, odzież skórzana, 
odzież z imitacji skóry, komplety skórzane, kamizelki skórza-
ne, kapcie skórzane, kurtki skórzane, paski skórzane [odzież], 
płaszcze skórzane, spodnie skórzane, sukienki skórzane, 
skórzane nakrycia głowy, skórzane ochraniacze na spodnie 
(odzież), rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej 
lub futorby podróżne wykonane ze skóry, skórzane walizki 
podróżne, skórzane torebki, teczki ze skóry, aktówki [wyro-
by skórzane], skórzane etui na karty, etui na karty kredytowe 
wykonane ze skóry, buty skórzane, odzież skórzana, odzież 
z imitacji skóry, komplety skórzane, kamizelki skórzane, kap-
cie skórzane, kurtki skórzane, paski skórzane [odzież], płasz-
cze skórzane, spodnie skórzane, sukienki skórzane, skórzane 
nakrycia głowy, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), 
rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra.

(210) 488486 (220) 2018 07 20
(731) CYGANEK MONIKA, Krosnowice
(540) Pan Kawka

(531) 02.01.01, 02.01.18, 02.01.23, 09.07.01, 11.03.04, 02.09.12, 
02.09.14, 27.05.01

(510), (511) 43 usługi kawiarni, usługi barów i restauracji.

(210) 488487 (220) 2018 07 20
(731) BRONCHER PIOTR THINK, Łódź
(540) SuVi Box

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 catering dietetyczny, catering eventowy, za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, dostarcza-
nie napojów i żywności za pośrednictwem furgonetek, ka-
tering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obej-
mujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, organizacja caterin-
gu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], porady dotyczące przepisów kulinar-
nych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napo-
je do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, świadczenie usług kateringowych obejmu-
jących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, usługi cateringu zewnętrzne-
go, usługi kateringowe, usługi kateringowe dla centrów kon-
ferencyjnych, usługi kateringowe dla domów opieki, usługi 
kateringowe dla domów spokojnej starości, usługi kateringo-
we dla firm, usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, 
usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, 
usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe oferujące 
kuchnię hiszpańską, usługi kateringowe oferujące kuchnię 
japońską, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, 
usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań bizne-
sowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie zaopa-
trzenia w żywność, usługi kateringowe w zakresie bufetów 
firmowych, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakre-
sie przygotowywania posiłków.

(210) 488488 (220) 2018 07 20
(731) PAWLIK AGATA AGATA, Częstochowa
(540) my ogue

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzki, koszule, kurtki, na-
krycia głowy, odzież, obuwie, paski, płaszcze, rękawiczki, 
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, t-shirty, 
żakiety, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicz-
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nej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, nakryciami głowy, 
obuwiem, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej artykułów 
odzieżowych, nakryć głowy, obuwia.

(210) 488500 (220) 2018 07 23
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) SUPROLEV
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne na kaszel, syrop 
na kaszel.

(210) 488514 (220) 2018 07 23
(731) TICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin
(540) TICON

(531) 26.04.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 węże elastyczne ze stali, przewody metalowe, 
elementy złączne ze stali, uszczelki metalowe, szybkozłącza 
metalowe, 17 węże i przewody elastyczne z tworzyw sztucz-
nych i gumy, uszczelki z tworzyw sztucznych i gumy, złącza 
z tworzyw sztucznych, 37 usługi w zakresie napraw instalacji 
wykonanej z węży elastycznych, zaopatrzonych w osprzęt, 
montaż instalacji ciśnieniowych, 42 projektowanie tech-
niczne i nadzór nad realizacją projektów technicznych, do-
radztwo techniczne, analiza przemysłowa i badanie usług, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 488515 (220) 2018 07 23
(731) BALTAZAR KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Straszyn
(540) BALTAZAR KOMPOZYTY  

A member of the BÜFA-Group

(531) 24.09.02, 24.09.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetwo-
rzone, 17 materiały syntetyczne i kompozytowe, 21 włókna 
szklane inne niż do izolacji i celów włókienniczych.

(210) 488516 (220) 2018 07 23
(731) CHRÓST ANDRZEJ CHEMIKAL PARTNERS,  

Grabów n/Wisłą
(540) Chemikal Partners EUROPEAN MANUFACTURER

(531) 24.11.07, 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olej-
ki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, barwniki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy 
do perfum kwiatowych, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty 
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, farby do brody, farby do włosów, henna [barw-
nik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosme-
tyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kreda malarska, krem do butów, kremy kosmetycz-
ne, kremy wybielające do skóry, lakiery (środki do usuwania 
-), lakiery do paznokci, mleczko migdałowe do celów kosme-
tycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, 
olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, ole-
jek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [prepa-
rat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, płukanki do oczu, nie do celów me-
dycznych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samocho-
dowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, preparaty do nadawania poły-
sku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania 
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 
do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty odświeżające oddech do higieny osobi-
stej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, prepa-
raty toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe 
mydła, puder do twarzy, rzęsy sztuczne, soda wybielająca, 
soda krystaliczna do czyszczenia, środki do polerowania 
podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [prepa-
raty do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapa-
chowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, talk 
kosmetyczny, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk 
do podłóg, wosk do włosów, wosk krawiecki, wosk szewski, 
wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wy-
bielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, 
zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów.

(210) 488517 (220) 2018 07 23
(731) SKÓRNICKA BLANKA, Sołtyków
(540) QUADRATOWA KAWAŁEK PO KAWAŁKU

(531) 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi.
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(210) 488519 (220) 2018 07 23
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) warszawski Sen

(531) 11.07.99, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 488521 (220) 2018 07 23
(731) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE
(540) POLSKIE HODOWLE ZŁOTA NIOSKA

(531) 03.07.03, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, jaja, jaja 
przetworzone.

(210) 488527 (220) 2018 07 23
(731) ORGANIZACJA TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO, 

Olsztyn
(540) Organizacja Techników Dostępu Linowego
(510), (511) 37 usługi w zakresie prac wysokościowych, 
41 edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe w zakresie BHP, szkolenia w zakresie 
kwalifikacji zawodowych, szkolenia techniczne w zakresie 
bezpieczeństwa.

(210) 488562 (220) 2018 07 23
(731) GARDECKI STANISŁAW GARITECH, Poznań
(540) HOLARSYS

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, awaryjne generato-
ry prądotwórcze, części maszyn, dezyntegratory, długopisy 
do druku 3D, drukarki 3D, dziurkarki [maszyny], dźwigi [urzą-
dzenia do podnoszenia i wyciągania], elektryczne zgrze-
warki, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], formy odlewnicze, 
frezarki, galwanizacyjne urządzenia i maszyny, generatory 

elektryczności, giętarki, imaki do narzędzi do obrabiarek, in-
stalacje kondensacyjne, kable sterownicze do maszyn i silni-
ków, koła garncarskie, koła maszyn, kosiarki, kowarki, krajarki 
[maszyny], krosna, manipulatory przemysłowe [maszyny], 
maszyny przemysłowe, maszyny do przetwarzania tworzyw 
sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, napełniarki, 
narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie in-
nym niż ręczny, obrabiarki, obudowy [części maszyn], osłony 
maszyn, pakowarki, pistolety [narzędzia na naboje wybucho-
we], pługi śnieżne, podnośniki [urządzenia, windy], podstawy 
[statywy] maszyn, pompy [części maszyn lub silników], pom-
py [maszyny], prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
prowadnice do maszyn, przebijaki dziurkarek, przeciągarki 
[ciągarki] do metalu, przecinarki [obrabiarki], przekładnie 
do maszyn, przenośniki, przędzarki, przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, regulatory 
[części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regula-
tory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elek-
trycznych, roboty przemysłowe, skrobaki do czyszczenia rur, 
sortownice, sterowniki, stoły do maszyn, stoły do pił [części 
maszyn], tokarki, transportery pneumatyczne, ugniatarki me-
chaniczne, urządzenia elektryczne, urządzenia hydrauliczne, 
urządzenia pneumatyczne, urządzenia przemysłowe, urzą-
dzenia mechaniczne, urządzenia podnośnikowe, urządzenia 
przeładunkowe do załadunku i wyładunku, walcarki, wibrato-
ry [maszyny] do celów przemysłowych, wirówki, wytłaczarki, 
9 alarmy, aparatura naukowa i badawcza, aparatura pomia-
rowa, aplikacje komputerowe czarne skrzynki [rejestratory 
danych], czujniki i sensory, instalacje elektryczne, instalacje 
do zdalnego sterowania, interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, interfejsy komputerowe, komputery, kompute-
ry do noszenia na ciele lub w ubraniach, logi [instrumenty 
pomiarowe], meble laboratoryjne, nadajniki i odbiorniki [te-
lekomunikacja], plotery, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 
roboty edukacyjne, roboty humanoidalne, roboty laborato-
ryjne, roboty latające roboty przemysłowe, roboty manipula-
cyjne, roboty mobilne, satelity do celów naukowych, skrzyn-
ki akumulatorowe, sondy do celów naukowo-badawczych, 
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, szafy rozdzielcze 
[elektryczność], tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze 
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice 
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryj-
ne, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do prze-
twarzania danych, urządzenia dydaktyczne, urządzenia elek-
trodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządze-
nia elektryczne, urządzenia i panele sterujące, urządzenia 
i przyrządy naukowe, urządzenia inteligentne, urządzenia 
przemysłowe, urządzenia automatyczne, urządzenia testu-
jące, inne niż do celów medycznych, urządzenia zdalnego 
sterowania, wzorniki [przyrządy pomiarowe], 42 aktualizo-
wanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, badania naukowe, badania techniczne, 
certyfikacja urządzeń, chmura obliczeniowa, doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie pro-
jektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, eksplo-
racja podwodna [akwanautyka], instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja 
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, mier-
nictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie projektów 
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie 
techniczne, platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, pro-
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gramowanie komputerów, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie robotów, projektowanie 
systemów komputerowych, projektowanie urządzeń, prze-
chowywanie danych elektronicznych, stylizacja [wzornictwo 
przemysłowe], testowanie [kontrola] urządzeń pod kątem 
sprawności, testowanie materiałów, udzielanie informacji na-
ukowej i doradztwa w zakresie robotyki i automatyki, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi inżynieryjne, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez labora-
toria naukowe, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornic-
two przemysłowe.

(210) 488565 (220) 2018 07 23
(731) WACŁAWSKA TERESA, Warszawa
(540) TEEL
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, apaszki, paski.

(210) 488567 (220) 2018 07 23
(731) WYJĄTKOWE MIEJSCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sensorysie
(510), (511) 25 ubrania, ubrania codzienne, ubrania dla 
dzieci, odzież, nakrycia głowy, czapki, ubrania dla niemow-
ląt, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie sal 
zabaw i placów zabaw i wesołych miasteczek, przyrządy 
na place zabaw, konstrukcje do wspinania ze zjeżdżalnią jako 
urządzenia do zabawy dla dzieci, 41 usługi rozrywkowe dla 
dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, 
szkolenia ruchowe dla dzieci, usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, udostępnianie 
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, 
szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi 
parków rozrywki, organizacja rozrywki na imprezy urodzino-
we, mobilne sale zabaw, usługi rozwojowe i edukacyjne dla 
dzieci i niemowląt, usługi kulturalne dla dzieci i niemowląt.

(210) 488570 (220) 2018 07 23
(731) JARZĘCKI PIOTR, Łódź
(540) CREATIVE CLUB

(531) 01.01.08, 15.07.04, 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edu-
kacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 
o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy koresponden-
cyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], prowa-
dzenie wycieczek z przewodnikiem, przedszkola, sprawdzia-
ny edukacyjne, studia filmowe, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 488574 (220) 2018 07 24
(731) ETERIA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ETERIA PROPERTIES
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomością, wynajem mieszkań.

(210) 488613 (220) 2018 07 24
(731) JAŹWIŃSKI JAROSŁAW, Warszawa
(540) LAWOR
(510), (511) 45 usługi prawnicze.

(210) 488656 (220) 2018 07 25
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) ROBOTNICZE 1910
(510), (511) 32 piwo, wyciąg chmielowy do wytwarzania 
piwa, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, syropy i esen-
cje do napojów, soki owocowe, warzywne, napoje witamini-
zowane, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 479245, 487805, 487939, 488515

3 483795, 483796, 483797, 483865, 483867, 483871, 483872, 487019, 487086, 487312, 487736, 487737, 487738, 
487740, 487741, 487746, 487750, 488020, 488293, 488405, 488516

4 488158

5 483795, 483796, 483797, 483865, 483867, 483871, 483872, 487019, 487256, 487312, 487684, 487736, 487737, 
487738, 487740, 487741, 487746, 487750, 487933, 487938, 488293, 488401, 488456, 488500

6 484856, 487521, 488514

7 485569, 488235, 488464, 488562

9 460010, 477370, 484856, 486152, 487054, 487186, 488157, 488162, 488325, 488484, 488562

10 483795, 483796, 483797, 483865, 483867, 483871, 483872, 486152, 487019

11 486152, 487054, 487186, 487784, 488457, 488464

13 484856

14 483687, 484856, 487764

16 460010, 482342, 482824, 483687, 484856, 487518, 488104

17 482824, 488514, 488515

18 484856, 487086, 487764, 488007, 488455, 488484

19 486969, 486973, 487335, 487338, 487521, 488284

20 487521, 487551, 487554, 487555, 487564, 487568, 487784

21 482342, 483687, 487338, 488515

22 486416

24 486416, 487610, 487611

25 483687, 484856, 487086, 487764, 487945, 488401, 488484, 488488, 488565, 488567

26 484856

28 482342, 484856, 488455, 488567

29 482274, 487144, 487303, 487514, 488521

30 482274, 487303, 487514, 487880, 487881, 487882, 487883, 487884, 488078, 488079, 488457

31 487303

32 487303, 487514, 488519, 488656

33 487303, 488478, 488656

34 483687

35 477370, 484856, 485267, 485569, 486354, 486416, 487232, 487335, 487432, 487518, 487610, 487611, 487641, 
487739, 487764, 487860, 487880, 487881, 487882, 487883, 487884, 487945, 488106, 488108, 488109, 488111, 
488157, 488235, 488472, 488484, 488488

36 487335, 487778, 488108, 488109, 488111, 488209, 488472, 488574

37 485569, 486978, 487054, 487335, 488108, 488109, 488111, 488157, 488162, 488209, 488235, 488455, 488514, 
488527

38 477370, 487518, 487641, 487860, 488469

39 487335, 487641, 487661, 487860, 488475, 488482

40 482824, 487338
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41 460010, 477370, 483687, 485267, 485569, 486416, 487019, 487232, 487460, 487464, 487465, 487467, 488325, 
488455, 488482, 488527, 488567, 488570

42 477370, 485569, 486978, 487335, 487460, 487464, 487465, 487467, 487610, 487611, 487641, 487860, 488157, 
488162, 488514, 488562

43 485267, 487518, 488078, 488079, 488106, 488258, 488463, 488465, 488486, 488487, 488517

44 487019, 487335, 487460, 487464, 487465, 487467, 487603, 487780, 488432

45 485569, 487335, 488325, 488613



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

3D SHAPE 487338

A 487432

AA ASIA FUSION 487740

AA BLUE BOMB 487741

AA HYDRO MAGIC 487750

AA HYDRO OCH 487736

AA JAPAN ANTY AGE 487737

AA MARINE BOMB 487738

Acatar ACTI-TABS 483796

Acatar CONTROL 483795

Acatar ZATOKI 483797

ANDROMAN 487684

APOLLO 488104

Authentic Japanese Cuisine Taste of Japan 485267

BAiLDONiT 487805

BALI SPA 488432

BALTAZAR KOMPOZYTY  
A member of the BÜFA-Group 488515

BCA 487086

Bielbet 488284

BIOTINELLA 487312

BOHO 487551

Bolesławieckie Centrum Zdrowia 487780

BROSTIM 488475

Chemikal Partners  
EUROPEAN MANUFACTURER 488516

chirurgia piersi 487460

CHRUP’US EASY 487144

CREATIVE CLUB 488570

DALPO 482824

DARK ENERGY 487186

DOM CONSTRUCTION 487335

dr Meller 488456

Drogomex 486978

ES-ESPIRI 486354

ESTOLAN 487019

ETERIA PROPERTIES 488574

FENIREX 487256

Flexis Caps 487938

Flexis In 487933

GRANO’S 482274

H HydroTech KONIN 487054

HANKSAIR 486152

HAPPY DAYS 487945

HEMAGO 488484

HM 488465

HOLARSYS 488562

Hotel Malinowski 488463

ISOTAK MAX 487939

JET SYSTEM 485569

Karczma We Młynie 488258

KELTON GYM EQUIPMENT 488455

Kierowcy Zawodowi 488469

Klinika Dilige 487603

LafHome 488209

LAVIVI SINCE 1991 488478

LAWOR 488613

LESZNO 483687

M Marciniak Usługi księgowe 488472

mamma mia PIEC OPALANY DREWNEM 487518

MARYWILSKA OSIEDLE KAMERALNE 488108

Masfalt 486969

Masfalt 486973

massi 487784

MASZ MALINOWSKI GLIWICE 488464

Mądre bajki z całego świata Efekt Domina 460010

Mieszkania Mickiewicza 488109

MLU 488157

MODE 487555

MOLTON 487764

MultiGel ACRYL & GEL 488405

MUM&CO. 488007

my ogue 488488

NANODYSK 487746

Neuro Phenol 479245

odotrans.pl 487661

Ogrody Natury 487514

Organizacja Techników Dostępu Linowego 488527

osiedle COOPERA 488111

P JASNOWSKI 487464

Pan Kawka 488486

PARTY LAND „Where Fun Parties Begin” 482342

PELAVO MULTI 3+ Drogi Oddechowe 483867

PELAVO NOS I ZATOKI Nos i zatoki 483872

Pellecik.pl 488158

PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA  
domowa receptura Pierogi ruskie  
ręcznie robione BEZ konserwantów 487880
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PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA 
domowa receptura Pierogi z jagodami  
ręcznie robione BEZ konserwantów 487882

PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA  
domowa receptura Pierogi z serem  
ręcznie robione BEZ konserwantów 487883

PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA  
domowa receptura Pierogi z truskawkami  
ręcznie robione BEZ konserwantów 487881

PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA 
domowa receptura Uszka z grzybami  
ręcznie robione BEZ konserwantów 487884

PIWNICZKA CHOMIKA 487739

PJ JASNOWSKI 487465

POLSKIE HODOWLE ZŁOTA NIOSKA 488521

PROWAG 488162

PRSP PIĘKNE RÓWNE SYMETRYCZNE PIERSI 487467

QUADRATOWA KAWAŁEK PO KAWAŁKU 488517

quba Caffe ARTISAN  
PRODUCTION ESTABLISHED 1992 488457

Qwormatic 488325

RENTLINE 487610

rentline 487611

RM VABUN 488020

ROBOTNICZE 1910 488656

ROYAL GREY 487568

ROYAL WHITE 487564

Sensorysie 488567

SINGLETRACK GLACENSIS  488482

SMAK SPRZED LAT Makłowicz 
LODY TRADYCYJNE 488078

SMAK SPRZED LAT P. Makłowicz  
LODY TRADYCYJNE 488079

STRATTON BROKERS 487778

SUPROLEV 488500

SuVi Box 488487

Świat tworzą ludzie 477370

TEEL 488565

testosterone.pl 488401

TICON 488514

TOKYOTO 487303

Toptextil AKADEMIA 486416

toys4boys 487641

TOYS4BOYS 487860

TSSP Technika Systemów Sprężonego 
 powietrza 488235

używana muzyka 487232

VIBE 487554

warszawski Sen 488519

WIKĘD 487521

WILD ACCESSORIES !!! 484856

ZAJAXIN 488293

ZAPIEKANKOWO 488106



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.

293774 RITZ (2018 07 04) 3, 21
901857 Vigas (2018 08 01) 11
985773 2018 06 26)

CFE: 28.03.00 43
1231559 2018 07 31)

CFE: 08.03.01, 19.03.06, 29.01.13 29, 30
1317880 SAMA (2018 06 22)

CFE: 24.15.01, 27.05.01 9
1360006 FORMULA 1 (2018 07 31) 4, 9, 12, 14, 16, 18, 

25, 28, 32, 33, 35, 
36, 38, 39, 41

1360007 F1 (2018 07 31) 4, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 
32, 33, 35, 36, 38, 39, 41

1417482 PARIS-DEAUVILLE CHANEL 
(2018 04 26, 2018 02 23)

3

1417553 RHINOXYLIN (2018 05 11)
CFE: 28.05.00 5

1417570 AMBRA VITA (2018 05 18, 2018 04 02)
CFE: 28.05.00 33

1417610 PINUP Queens (2018 01 23)
CFE: 27.05.09, 29.01.13 9, 28

1417646 Face ID (2018 01 29, 2017 09 11)
CFE: 04.05.21 9

1417705 Aeolus (2018 04 17)
CFE: 01.15.24, 03.09.04, 27.05.02, 
29.01.12

35, 39, 
41, 43

1417707 TENNET VIRTUAL VISION (2018 05 16,  
2017 12 29)
CFE: 26.01.03, 26.13.25, 27.05.09 35, 37, 38, 

39, 41, 42
1417730 brantner ENVIRONMENTAL. FACILITY  

SERVICES (2017 12 01, 2017 12 01)
CFE: 24.15.07, 27.05.01, 29.01.12 37, 39, 40

1417731 LEVIGATO (2018 06 07, 2017 12 11) 7
1417755 UONLY CERAMICS (2018 04 16)

CFE: 24.09.02, 27.05.10, 28.03.00 21
1417762 murge (2017 12 27)

CFE: 27.05.01 9, 17
1417766 hongchen (2017 12 27)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 9
1417767 ACHTECK (2017 12 14)

CFE: 26.03.01, 27.05.01 6, 7
1417804 Zoom&Joy (2017 11 29, 

2017 07 05)
9, 28, 35, 38, 

42, 44
1417820 Easydew (2018 06 05) 3

1417914 record (2018 04 17, 2017 11 09)
CFE: 26.03.23, 26.04.02, 27.05.01 6, 7, 9, 19, 37

1417917 makro SUSTAINABLE (2018 03 01, 2018 01 19)
CFE: 05.01.05, 25.07.20, 
26.04.05, 27.05.09, 29.01.14

9, 16, 35, 36, 
41, 42, 44

1417919 HABOMAN (2018 05 22)
CFE: 28.03.00 6, 19

1417938 Agrocan Lamina (2018 05 24, 
2017 12 05)

1, 31

1417959 M MUSEUM (2018 02 27, 2017 09 01)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 16, 28, 35, 38, 39, 41

1417977 2018 03 06, 2017 10 19)
CFE: 04.01.04, 29.01.13 3, 5, 16, 35, 38

1418086 Odyssey of the Mind (2018 07 17)
CFE: 02.05.01, 03.06.25, 05.07.07, 
26.01.24, 26.05.01, 27.03.03, 29.01.14

16, 41

1418127 FRESHY (2018 05 23)
CFE: 04.03.09, 27.05.02, 29.01.15 25, 26

1418133 ANDINO (2018 04 30)
CFE: 24.01.01, 27.05.01, 29.01.13 24, 25, 35

1418136 Gearscore (2018 05 28) 28, 35
1418174 biterum (2018 02 06, 2017 12 20)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 1, 4, 9, 12, 25, 35, 37, 42
1418185 SHINLONG (2018 04 24)

CFE: 01.05.02, 04.03.03 1
1418213 pumptech (2018 04 09)

CFE: 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12 7, 35, 39
1418224 FUJIYAMA (2018 01 25)

CFE: 27.05.03, 29.01.13 9, 28
1418293 AQUA lift (2018 04 02)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 5
1418309 MARTELL Single Distillery Jean Martell  

(2018 05 09, 2017 11 27)
CFE: 03.07.10, 19.03.03, 26.04.04, 
27.05.10, 29.01.14

33

1418350 Sunelan (2018 05 22)
CFE: 01.01.02, 27.05.04 9

1418412 Tilia (2017 12 08)
CFE: 26.04.18 20, 21, 35

1418433 LAGA (2018 01 22)
CFE: 03.07.16, 27.05.01 25

1418444 CC (2018 03 15, 2018 02 15)
CFE: 26.04.09, 27.05.08 6, 9, 14, 18, 25, 26

1418451 2018 03 02)
CFE: 01.03.01, 06.19.01, 14.01.01 6, 7, 19, 37, 

39, 40, 42
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1418467 HOME (2018 05 16, 2017 11 17)
CFE: 01.05.25, 26.15.01, 
27.03.12, 27.05.08

9, 11, 37

1418476 MAISON COLLET (2018 03 29, 
2017 09 29)

35, 41, 43

1418491 K (2018 02 13)
CFE: 17.05.02, 27.05.11 8, 9, 16



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1417938, 1418174, 1418185 

3  293774, 1417482, 1417820, 1417977 

4  1360006, 1360007, 1418174 

5  1417553, 1417977, 1418293 

6  1417767, 1417914, 1417919, 1418444, 1418451 

7  1417731, 1417767, 1417914, 1418213, 1418451 

8  1418491 

9  1317880, 1360006, 1360007, 1417610, 1417646, 1417762, 1417766,
 1417804, 1417914, 1417917, 1418174, 1418224, 1418350, 1418444,
 1418467, 1418491 

11  901857, 1418467 

12  1360006, 1360007, 1418174 

14  1360006, 1360007, 1418444 

16  1360006, 1360007, 1417917, 1417959, 1417977, 1418086, 1418491 

17  1417762 

18  1360006, 1360007, 1418444 

19  1417914, 1417919, 1418451 

20  1418412 

21  293774, 1417755, 1418412 

24  1418133 

25  1360006, 1360007, 1418127, 1418133, 1418174, 1418433, 1418444 

26  1418127, 1418444 

28  1360006, 1360007, 1417610, 1417804, 1417959, 1418136, 1418224 

29  1231559 

30  1231559 

31  1417938 

32  1360006, 1360007 

33  1360006, 1360007, 1417570, 1418309 

35  1360006, 1360007, 1417705, 1417707, 1417804, 1417917, 1417959,
 1417977, 1418133, 1418136, 1418174, 1418213, 1418412, 1418476 

36  1360006, 1360007, 1417917 

37  1417707, 1417730, 1417914, 1418174, 1418451, 1418467 

38  1360006, 1360007, 1417707, 1417804, 1417959, 1417977 

39  1360006, 1360007, 1417705, 1417707, 1417730, 1417959, 1418213,
 1418451 

40  1417730, 1418451 

41  1360006, 1360007, 1417705, 1417707, 1417917, 1417959, 1418086,
 1418476 

42  1417707, 1417804, 1417917, 1418174, 1418451 

43  985773, 1417705, 1418476 

44  1417804, 1417917



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.

480913 Chanel SARL
2018 05 18 41

480850 CBA WORLD S.À.R.L.
2018 05 25 1, 5

481462 SE BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 06 18 43

473040 Unia Europejska reprezentowana przez 
Komisję Europejską - Bruksela, Belgia
2018 07 03 35, 43

482138 METEX JERZY KURELSKI ZDZISŁAWA KUREL-
SKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
2018 07 27 7

482749 Arkadiusz Kaminski
2018 08 13 12

484335 DEKSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 08 06 45

477439 MLS INVEST TRADING S.R.L.
2018 08 17 9, 16, 35, 39, 43

483018 Merck KGaA
2018 08 17 5

483234 GUERLAIN SA
2018 08 14 3



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.

1398120 ENERGY BEVERAGES LLC
2018 08 07 34
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