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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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

Warszawa, dnia 24 września 2018 r. Nr ZT39

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) 472833 (220) 2017 06 12
(731) EDPOL FOOD & INNOVATION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) wirtuoz smaku
(510), (511) 5 artykuły żywnościowe na bazie białka do ce-
lów medycznych, buliony dla kultur bakteriologicznych, 
chleb dla diabetyków, dodatki odżywcze do celów lecz-
niczych, drzewo chinowe do celów leczniczych, eliksiry 
stosowane jako preparaty farmaceutyczne, guma do żucia 
do celów leczniczych, herbata lecznicza, hormony do ce-
lów medycznych, koper do celów leczniczych, korzenie 
lekarskie, mleczko pszczele do celów leczniczych, mleko 
białkowe, mleko w proszku dla niemowląt, nalewki do celów 
leczniczych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, oleje 
do celów leczniczych, płyny lecznicze na bazie ziół, prepa-
raty medyczne do odchudzania, preparaty weterynaryjne, 
produkty uboczne w procesie przeróbki ziaren zbóż do ce-
lów medycznych, przyprawy lecznicze, siemię lniane do ce-
lów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub 
farmaceutycznych, substancje odżywcze dla mikroorgani-
zmów, syropy do użytku farmaceutycznego, włókna roślinne 
jako nalewki do celów leczniczych, wyciągi lub napary sto-
sowane jako nalewki do celów leczniczych, zioła do palenia 
do celów leczniczych, zioła lecznicze, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 30 aromaty 
jako preparaty do żywności, anyż gwiaździsty, chow-chow 
stosowany jako przyprawa, chutney stosowana jako ostry, 
gęsty sos, curry stosowana jako przyprawa, cynamon stoso-
wany jako przyprawa, esencje do artykułów żywnościowych, 
gałka muszkatołowa, goździki stosowane jako przyprawa, 
imbir stosowany jako przyprawa, jęczmień łuskany, kakao, 
kasze spożywcze, keczup stosowany jako sos, kit pszczeli jako 
propolis spożywczy, kukurydza mielona, kukurydza prażona, 
kukurydza prażona i popękana stosowana jako pop-corn, 
kuskus stosowany jako kasza, marcepan, mąka spożywcza, 
melasa, mieszanki przyprawowe, mięta do wyrobów spo-
żywczych, mleczko pszczele spożywcze, napary inne niż 
do celów leczniczych, pieprz, pieprz stosowany jako przypra-
wa, płatki zbożowe suszone, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żyw-
nościowe ze skrobi, puddingi, przyprawy, ryż, sago, słodziki 
naturalne, smaki stosowany jako przyprawa, sosy jako przy-
prawa, sól do konserwowania żywności, sushi, szafran sto-
sowany jako przyprawa, tapioka, tortille, wanilia stosowana 
jako aromat, substytut wanilii, wermiszel, wodorosty stoso-
wane jako przyprawa, wyciągi inne niż do celów leczniczych 
zawarte w tej klasie, wzmacniacze smaku lub zapachu sto-
sowane jako przyprawy, zagęszczacze stosowane przy go-
towaniu produktów spożywczych, ziele angielskie, zielenina 
stosowana jako przyprawa, 35 agencje importowo - ekspor-
towe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal-

ności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw lub tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży stosowana na rzecz osób trzecich, 
organizacja wystaw handlowych, pośrednictwo handlowe 
na rzecz osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowa-
ne jako pośrednictwo przy zakupach i sprzedaży produktów 
spożywczych, farmaceutycznych i medycznych dla innych 
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom wybór 
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z wy-
robami spożywczymi, farmaceutycznymi i medycznymi.

(210) 472868 (220) 2017 06 12
(731) KOCIŃSKA KINGA GRUPA PASZOWA AGROHURT, 

Andrzejewo
(540) max corn
(510), (511) 1 preparaty przeciw wilgoci stosowane w murar-
stwie z wyjątkiem farb, preparaty do odtłuszczania stosowa-
ne w procesach produkcyjnych, preparaty do oczyszczania 
olejów, preparaty do usuwania osadów inne, niż stosowane 
w gospodarstwie domowym, preparaty do oszczędzania 
paliw, preparaty do wyprawiania skór, preparaty chemicz-
ne stosowane jako słodziki sztuczne, preparaty chemiczne 
do uzdatniania wody, preparaty chemiczne do wędzenia 
mięsa, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do zmięk-
czania wody, 35 agencje importowo- eksportowe, agencje 
informacji handlowej, aukcje publiczne, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, badanie rynku, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, 
ekspertyzy w działalności gospodarczej, informacja o działal-
ności gospodarczej, organizowanie wystaw lub targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie in-
formacji o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży 
stosowania dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi w zakresie działalności handlowej 
polegającej na kojarzeniu kontrahentów, usługi konsultingo-
we w zakresie obrotu ropą naftową, paliwami ropopochod-
nymi, biopaliwami innymi, usługi umożliwiające odbiorcom 
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach lub 
przez Internet ze sprzętem i wyrobami: do użytku spożyw-
czego, z przeznaczeniem dla budownictwa, z maszynami 
i urządzeniami rolniczymi oraz części do tych maszyn i urzą-
dzeń, usługi handlowe w zakresie obrotu tytoniu, usługi han-
dlowe w zakresie surowców dla przemysłu włókienniczego, 
usługi handlowe w zakresie półproduktów z metali i rud me-
tali, usługi w zakresie organizacji i zarządzaniem programów 
lojalnościowych dla klientów, usługi w zakresie zarządzania 
zakupami i transakcjami jako usługi zarządzania działalnością 
gospodarczą, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za pa-
liwa do pojazdów mechanicznych i rolniczych jako usługi 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi związane 
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z prowadzeniem hurtowni: paliw olejów i wszelkich akceso-
riów samochodowych, reklama radiowa telewizyjna, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

(210) 474466 (220) 2017 07 23
(731) MARIUSZ ŚCIANA, KRZYSZTOF ŚCIANA MAR-POL 

IMPORT-EXPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola
(540) RIPPER GERMANY STYLE

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 
26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, de-
talicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: sprzę-
tem kontrolno-pomiarowym w tym multimetrami, pirome-
trami, dalmierzami, poziomnicami laserowymi, czujnikami, 
w tym czujnikami tlenku węgla, prostownikami prądu, prze-
twornicami elektrycznymi, urządzeniami do ładowania aku-
mulatorów elektrycznych, kompresorami, akcesoriami pneu-
matycznymi, sprzętem warsztatowym, elektronarzędziami.

(210) 481623 (220) 2018 01 30
(731) MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE 

(W ORGANIZACJI), Ostrołęka
(540) Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

(531) 24.15.08, 24.15.15, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, programy kompu-
terowe, wydawnictwa multimedialne, wydawnictwa na no-
śnikach elektronicznych, oprogramowanie szkoleniowe i dy-
daktyczne, magnetyczne, optyczne i elektroniczne nośniki 
danych, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty, 
magnesy dekoracyjne, 14 biżuteria, breloczki, budziki, em-
blematy z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych, 
kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, monety, 
ozdoby ze srebra, pojemniki i pudełka z metali szlachetnych, 
spinki do mankietów i krawatów, zegarki, zegary, 16 papier, 
tektura i wyroby z tych materiałów, afisze, albumy, plakaty, 
akwarele (obrazy, malarstwo), albumy, almanachy, artykuły 
biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, bloczki do pisania, bloki 
do pisania, bloki listowe stosowane w papeteriach, bloki ry-
sunkowe, broszury, arkusze do pakowania, chorągiewki pa-
pierowe, chromolitografie, czasopisma, periodyki, diagramy, 
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału 
tekstylnego, figurki z papieru, folia z tworzywa sztucznego 
do pakowania, formularze, druki, formy do gliny modelarskiej 
stosowane jako materiały dla artystów, fotografie, gazety, gli-
na do modelowania, gumki do ścierania, indeksy, skorowi-
dze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty indeksowe, karty 
pocztowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, lito-
grafie, mapy, materiały do introligatorstwa, materiały do mo-
delowania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, modele z papieru lub tektury o tematy-
ce historycznej i militarnej, makiety architektoniczne, naklejki 
adresowe, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, obrazy, obrusy 
papierowe, obwoluty, okładki, okólniki, ołówki, opakowania 
do butelek z tektury lub papieru, oprawy, papier do pakowa-

nia, papier do pisania, papier do zawijania, papierowe pod-
stawki, pasta do modelowania, kredki ołówkowe, pastele, 
świecowe, pędzle, stemple, pióra stosowane w artykułach 
biurowych, pióra wieczne, pióra ze stali, piórka do rysowania, 
piórniki, wzorce pisma do kopiowania, plansze, płytki gra-
werskie, plany, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, 
podpórki do utrzymywania książek, podręczniki, podstawki 
do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, 
portrety, prospekty, przybory do pisania, przybory szkolne, 
przyciski do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do ry-
sowania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, ram-
ki do fotografii, rejestry, księgi, reprodukcje graficzne, druko-
wane rozkłady, repertuary, rury tekturowe, ryciny stosowane 
w grawerowaniu, rysiki, rysunki, ryciny, zestawy rysunkowe, 
segregatory, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół 
papierowe, skoroszyty, stemple, szablony, sztalugi, sztychy, 
ryty, szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, teczki, teczki, 
temperówki, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw 
sztucznych, tworzywa sztuczne do modelowania, wier-
szowniki, winkielaki, datowniki, wkładki papierowe, wydruki 
graficzne, wyroby z kartonu, wzory do kalkowania, zakładki 
do książek, karty zawiadomienia, zeszyty, znaczki pocztowe, 
papierowe czapki z daszkiem, 25 odzież, obuwie, koszul-
ki, nakrycia głowy, koszule, koszulki, t-shirty, odzież, chusty, 
bandany, opaski, paski[odzież], paski skórzane, paski tekstyl-
ne, szaliki, rękawiczki, czapki, 35 reklama, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, w tym Internetu, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wynajmowanie przestrzeni i nośników na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, usługi impresariów w działalności artystycznej, 
rozlepianie plakatów reklamowych, reklama billboardowa, 
tworzenie reklam i sponsorowanych tekstów, reklamy kore-
spondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, rekla-
my radiowe, reklamy telewizyjne, zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: towarów spożyw-
czych, jubilerskich, kolekcjonerskich, książek, upominków, 
gadżetów, plakaty, litografie, mapy, publikacje wydawnicze, 
pamiątki, monety, numizmaty, czasopisma, periodyki, koszul-
ki, nakrycia głowy, t-shirty, replik przedmiotów historycznych, 
muzealnych materiałów promocyjnych w postaci książek, 
zdjęć, druków, ulotek, kalendarzy, magnesów i plakatów, 
reprodukcji dzieł sztuki pozwalające nabywcy na ich swo-
bodne oglądanie i kupowanie, 41 działalność kulturalna, 
działalność sportowa, działalność rozrywkowa, nauczanie 
i kształcenie, usługi w zakresie wyszukiwania, gromadzenia 
i przechowywania przedmiotów oraz dokumentów histo-
rycznych, katalogowania, naukowego opracowywania oraz 
archiwizacji zbiorów przedmiotów oraz dokumentów, edu-
kacja, pozaszkolne formy kształcenia, kształcenie praktyczne, 
nauczanie korespondencyjne, kursy edukacyjne, nauczanie, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, zjazdów, 
sympozjów, kongresów, usługi związane z organizowaniem 
i obsługą wystaw, pokazów, konferencji, usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, 
publikowanie książek, tekstów innych niż reklamowe, mała 
poligrafia dla osób trzecich, a mianowicie wydawanie książek 
i druków o małym nakładzie, tłumaczenia, konkursy eduka-
cyjne, kursy szkoleniowe, lekcje pokazowe, multimedialne 
prezentacje edukacyjne, fotografowanie, fotoreportaże, ob-
sługa gier w systemie on-line, obsługa sal gier, informacja 
o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, usługi w zakresie muzeów, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie spekta-
kli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
usługi artystów teatralnych, usługi muzealne, wypożyczanie 



6 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT39/2018

książek, przedmiotów i dokumentów, usługi powielania do-
kumentów, 42 usługi w zakresie prac naukowo-badawczych, 
badania archeologiczne i historyczne.

(210) 482152 (220) 2018 02 07
(731) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) pasta&basta, makarony zRęcznie robione

(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.03, 11.01.04
(510), (511) 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, gotowe desery 
jako wyroby cukiernicze, gotowe desery jako wyroby pie-
karnicze, potrawy z makaronem, potrawy na bazie mąki, 
esencje artykułów żywnościowych inne niż esencje eterycz-
ne i olejki eteryczne, kawa, napoje na bazie kawy, herbata, 
wyroby cukiernicze, kanapki, mięso w cieście, naleśniki, pasz-
teciki, sosy przyprawowe, tarty z mięsem, tarty z owocami, 
tarty z nadzieniem różnym, pizze, potrawy i wypieki na bazie 
mąki, gofry, czekolada-przetwory, puddingi, słodycze, 41 or-
ganizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, spotkań 
biznesowych i imprez rozrywkowych.

(210) 482940 (220) 2018 03 01
(731) SOLGAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kanguwity
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suple-
menty diety, preparaty witaminowe.

(210) 482941 (220) 2018 03 01
(731) ŻEBROWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) TEATR MICHAŁA ŻEBROWSKIEGO
(510), (511) 16 materiały piśmienne, książki, broszury, cza-
sopisma, kalendarze, plakaty, 35 usługi reklamowe, wszelka 
pomoc i doradztwo przy prowadzeniu działalności gospo-
darczej w zakresie szeroko pojętej działalności oświatowej, 
kulturalnej i rozrywkowej, 41 przedstawienia teatralne i inna 
działalność artystyczna, usługi z zakresu działalności literac-
kiej, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, studia filmowe, 
montaż i nagrywanie na taśmach wideo, montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, dystrybucja filmów, nagrań 
dźwiękowych i audiowizualnych, programów telewizyjnych, 
projekcja filmów, obsługa sal kinowych, prowadzenie sal 
koncertowych i kinowych, nauczanie, usługi w zakresie edu-
kacji oświatowej i artystycznej, publikowanie książek i tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna książek 
i czasopism, organizowanie i prowadzenie konkursów, spek-
takli, wystaw z dziedziny oświaty, kultury lub edukacji, im-
prez rozrywkowych, informacja o imprezach rozrywkowych, 
rezerwowanie miejsc na imprezy, prowadzenie wesołych 
miasteczek, parków rozrywki, wypożyczanie filmów, sprzę-
tu kinematograficznego, dekoracji teatralnych, kaset wideo, 
taśm wideo, nagrań dźwiękowych, 42 usługi w zakresie pro-
jektowania mody, dekorowanie wnętrz, wzornictwo prze-

mysłowe, projektowanie opakowań, stwierdzanie autentycz-
ności dzieł sztuki, licencjonowanie własności intelektualnej, 
administrowanie stronami komputerowymi, usługi artystów 
grafików, 43 hotele, motele, pensjonaty, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, restauracje, catering, kawiarnie, kafeterie.

(210) 482944 (220) 2018 03 01
(731) KOTERSKI WOJCIECH FIRMA WOJ, Olsztyn
(540) MAIMONIDES MEDICAL

(531) 01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 chirurgia.

(210) 482948 (220) 2018 03 01
(731) ETMAŃSKI WŁADYSŁAW, HOPA SŁAWOMIR 

PRODUCENT PŁYT I FRONTÓW AKRYLOWYCH 
AQUAFRONT SPÓŁKA CYWILNA, Lębork

(540) AQUAAPUR

(531) 01.15.15, 27.05.01, 16.03.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania.

(210) 483110 (220) 2018 03 05
(731) CZEKAJ PRZEMYSŁAW P-CZELEX, Katowice
(540) EKOLUD

(531) 05.01.03, 05.01.16, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni z wyrobami 
spożywczymi, 39 dostawa żywności (ekologicznej).

(210) 483111 (220) 2018 03 05
(731) CZEKAJ PRZEMYSŁAW P-CZELEX, Katowice
(540) EKOLUD
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni z wyrobami 
spożywczymi, 39 dostawa żywności (ekologicznej).

(210) 483327 (220) 2018 03 09
(731) WOLNICKA AGNIESZKA BARBARA, Herby
(540) PML PROFESSIONAL MASTER LINE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 
26.11.12, 26.11.13

(510), (511) 3 barwniki do celów kosmetycznych, barwni-
ki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone prepara-
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tami do usuwania makijażu, henna [barwnik kosmetycz-
ny], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, antyperspiranty [przybory toaleto-
we], kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy 
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe 
do stóp, ołówki do brwi, płyny po goleniu, pomadki do ust, 
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakija-
żu, preparaty do odbarwiania, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, przeciwpotowe mydła, 
tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do ce-
lów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, an-
tyseptyki, balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
balsamy do użytku medycznego, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, kompresy, lecznicze prepara-
ty toaletowe, maści do celów farmaceutycznych, materiały 
opatrunkowe, medyczne, odkażający preparat do mycia 
rąk, maści lecznicze do stosowania na skórę, okłady, płyny 
do celów farmaceutycznych, płyny dezynfekujące [inne 
niż mydło], płyny odkażające, preparaty antybakteryjne, 
płyny do stosowania na skórę do celów leczniczych, pre-
paraty bakteriologiczne do celów medycznych i wetery-
naryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farma-
ceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, prepara-
ty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty do leczenia trą-
dziku, preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
weterynaryjne, środki bakteriobójcze, środki do przemy-
wania skóry do celów leczniczych, środki higieniczno - 
kosmetyczne do celów leczniczych, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, środki do leczenia oparzeń, środki 
odkażające, waciki do celów medycznych, woda utlenio-
na do celów medycznych, 8 igły do tatuaży, przyrządy 
do tatuowania, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, 
elektryczne urządzenia do makijażu permanentnego, elek-
tryczne urządzenia do tatuażu, przyrządy ręczne do ko-
smetycznej pielęgnacji brwi, narzędzia ręczne do użytku 
przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, przybory 
do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, części 
i akcesoria do elektrycznych urządzeń do makijażu per-
manentnego, urządzeń do tatuażu, przyrządów ręcznych 
do kosmetycznej pielęgnacji skóry, ręcznie sterowane 
maszyny elektryczne i części maszyn do aplikowania farb, 
10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, apara-
tura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjne-
go, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, igły 
do akupunktury, igły do celów medycznych, przyrządy 
do masażu estetycznego, urządzenia do leczenia trądziku, 
urządzenia do masażu, aparatura i urządzenia do celów 
medycznych, aparatura i urządzenia do celów kosmetycz-
nych, aparatura i urządzenia do makijażu permanentne-
go i mikropigmentacji medycznej, aparatura i urządzenia 
medyczne do depilacji laserowej, aparatura i urządzenia 
medyczne do laserowego usuwania tatuaży i makijażu 
permanentnego, aparatura i urządzenia z wykorzystaniem 
plazmy do celów kosmetycznych i medycznych.

(210) 483878 (220) 2018 03 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US

(540) PELAVO OSKRZELA Oskrzela, gardło, krtań

(531) 05.03.13, 05.03.14, 25.07.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 
26.15.09, 27.05.01, 29.01.14

(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) 483879 (220) 2018 03 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 
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(531) 05.03.13, 05.03.14, 25.07.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 
26.15.09, 29.01.14

(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) 484578 (220) 2018 04 09
(731) TRZCIŃSKI TADEUSZ, Warszawa
(540) OLDBREAKOUT
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, płyty fonogra-
ficzne, płyty DVD, CD, publikacje elektroniczne, 16 afisze, 
albumy, plakaty, fotografie, kalendarze, rysunki, artykuły pa-
piernicze, 41 rozrywka, organizowanie spektakli, koncertów, 
widowisk, usługi studia nagrań.

(210) 484675 (220) 2018 04 11
(731) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) KLASYCZNY majonez

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.10, 26.01.18
(510), (511) 30 majonezy, musztardy, sosy.

(210) 484802 (220) 2018 04 13
(731) FARMABAN S.A., Barcelona, ES
(540) LENOPLAST
(510), (511) 5 bandaże opatrunkowe, gaza dla celów me-
dycznych, bandaże przylepne, bandaże uciskowe, banda-
że elastyczne, bandaże na uszy, bandaże do zapobiegania 

pęcherzom, bandaże do jamy ustnej, bandaże do opatrun-
ków gipsowych, bandaże na oczy do celów medycznych, 
elastyczne bandaże dla sportowców, opatrunki przylepne, 
materiał na opatrunki, opatrunki do ran, opatrunki jałowe, 
opatrunki odkażające, opatrunki na oparzenia, gaza opa-
trunkowa, plastry, kompresy, wata bawełniana do celów far-
maceutycznych i wata bawełniana do celów medycznych, 
materiały do plombowania zębów i formowania protez den-
tystycznych, herbicydy i środki do zwalczania szkodników, 
produkty farmaceutyczne, weterynaryjne oraz higieniczne, 
substancje dietetyczne do użytku medycznego, żywność 
dla niemowląt, materiały do sporządzania wycisków denty-
stycznych, środki odkażające.

(210) 485422 (220) 2018 04 27
(731) BRUK-BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecz
(540) BRUK-BETON
(510), (511) 19 piasek do akwariów, alabaster, alabastrowe 
szkło, altany zaliczane do konstrukcji niemetalowych, arku-
sze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, as-
falt, asfaltowe nawierzchnie, balustrady niemetalowe, ba-
raki, bednarska klepka (drewno na -), belki policzkowe/ 
/wangi części schodów niemetalowe, beton, betonowe 
elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitu-
miczne wyroby dla budownictwa, boazerie, bramki wej-
ściowe kołowrotowe, niemetalowe, budki telefoniczne 
niemetalowe, budowlana (tektura -) [asfaltowana], budow-
lane konstrukcje niemetalowe, budynki niemetalowe prze-
nośne, cegły, cement, deski zaliczane do drewna budowla-
nego, deski podłogowe, deski podłogowe drewniane, 
domy z prefabrykatów w formie zestawów do montażu, 
drewniane forniry, drewno budowlane, drewno częściowo 
obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku 
domowego, drewno na profile, drewno obrobione, mate-
riały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do na-
prawy dróg, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemeta-
lowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwiowe ościeżni-
ce niemetalowe, drzwiowe płyty niemetalowe, dzieła sztu-
ki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, dźwigary 
niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w po-
staci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu 
z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budow-
lane niemetalowe, filc dla budownictwa, formy odlewni-
cze niemetalowe, ganki niemetalowe, do budownictwa, 
garncarska glina, geotekstylia, gips zaliczany do materia-
łów budowlanych, glina, glina ceglarska, granit, granulat 
szklany do znakowania dróg, harmonijkowe drzwi nieme-
talowe, izolacyjne szkło wykorzystywane w budownic-
twie, wyroby kamieniarskie, kamienie (materiały wiążące 
do produkcji -), kamień, kamień budowlany, kamień żużlo-
wy, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzew-
nej do użytku w budownictwie, kątowniki, niemetalowe, 
kesony dla budownictwa podwodnego, klinkier zaliczany 
do kruszywa, kominowe deflektory niemetalowe, komino-
we nasady niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, korek aglomerowany do bu-
downictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice nie-
metalowe, kreda surowiec, krokwie dachowe, kryształ gór-
ski, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 
listwy niemetalowe, skrzynki na listy murowane, konstruk-
cje niemetalowe do lodowisk, łupek, łupki dachowe, łup-
kowa dachówka, łupkowy proszek, magnezjowy cement, 
malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wa-
pienny, marmur, maszty słupy niemetalowe, maszty flago-
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we, niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, ma-
teriały do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla bu-
downictwa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłucz-
niowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalowe 
materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścien-
ne, niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe 
słupy, obudowy kominków, niemetalowe, ochronne barie-
ry drogowe niemetalowe, ogniotrwała glina, ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki 
cementowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego 
w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewnia-
ne, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia 
niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, 
opancerzenie z płyt, niemetalowe, osłony pancerne, nie-
metalowe, pak, cement do budowy paleniska, palisady 
niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, parkiety, 
urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, piasek, 
z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budow-
nictwa, cement do budowy pieców hutniczych, platformy 
prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany niemetalo-
we, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty 
brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 
płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z mate-
riałów niemetalowych, pływackie baseny [konstrukcje nie-
metalowe], podkłady kolejowe niemetalowe, podłogi nie-
metalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe 
płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawie-
rające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, po-
krycia ścienne nie z metalu, pomosty pływające niemeta-
lowe do cumowania, porfir kamień, powłoki materiały bu-
dowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, profile 
niemetalowe do gzymsów, rurociągi zasilające, niemetalo-
we, rury spustowe niemetalowe, rury sztywne, niemetalo-
we [budownictwo], rury drenażowe niemetalowe, rury ka-
mionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania 
niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, schody stop-
nie niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy 
[materiały budowlane], silosy niemetalowe, sklejka, słupy 
cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy 
niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogło-
szeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, 
smoła, smoła węglowa, smołowane taśmy do użytku 
w budownictwie, srebrny piasek, sufity niemetalowe, sza-
lówki [ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, 
szklarnie przenośne niemetalowe, szkło bezodpryskowe, 
szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowla-
nych, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło pła-
skie walcowane.okienne do użytku w budownictwie, 
sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, ścianki 
szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne -) niemetalowe, 
świecąca kostka brukowa, tablice sygnalizacyjne nieświe-
cące, niemechaniczne, niemetalowe, tarcica, targowe pa-
wilony, terakota zaliczana jako materiał budowlany, tłu-
czeń, trampoliny niemetalowe, trzcina do użytku w bu-
downictwie, tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, włazy 
niemetalowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje 
chroniące przed słońcem, wsporniki niemetalowe do użyt-
ku w budownictwie, zaprawy budowlane, zawory przewo-
dów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucz-
nych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw 
sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe 
dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemecha-
niczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nie-
świecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalo-
we, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żużel 
zaliczany do materiałów budowlanych, żwir, 37 asfaltowa-
nie, budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów, 

budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów 
targowych, budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie bu-
dynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od ze-
wnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie komi-
nów, czyszczenie pojazdów, informacja o naprawach, in-
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i na-
prawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i na-
prawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompu-
terowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa ma-
szyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konser-
wacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja mebli, 
konserwacja pojazdów, konsultacje budowlane, lakierowa-
nie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, 
malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, 
montaż rusztowań, murarstwo, mycie, mycie pojazdów, 
nadzór budowlany, naprawa opon, naprawa zamków, nito-
wanie, polerowanie pojazdów, regeneracja i napełnianie 
tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub czę-
ściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub 
częściowo zniszczonych, rozbiórka budynków, smarowa-
nie pojazdów, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie 
przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tynkowanie, układanie 
kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, 
usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji ka-
mieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii 
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie 
i obsługa], uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich 
szybów naftowych lub gazowych, wiercenie studni, wulka-
nizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów, wynajem 
koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzę-
tu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie 
maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zabezpieczanie 
pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, za-
miatanie dróg, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje roz-
mów] dla serwisów społecznościowych, informacja o tele-
komunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za po-
średnictwem sieci światłowodowych, komunikacja za po-
średnictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez 
terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawa-
nie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, ofero-
wanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, 
przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomu-
nikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, trans-
misja programów radiowych, transmisja programów tele-
wizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żą-
danie, udostępnianie forów internetowych online, usługi 
poczty głosowej, usługi przywoławcze przez radio, telefon 
lub inne środki łączności elektronicznej, usługi telefonicz-
ne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi tra-
sowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi 
w zakresie wideokonferencji, usługi telekomunikacyjne 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, wspoma-
gane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie 
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wy-
pożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypoży-
czanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 
wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapew-
nianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
45 badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie licen-
cjonowania oprogramowania komputerowego, licencjo-
nowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring 
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alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoro-
wanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa 
prawnego, otwieranie zamków zabezpieczających, praw-
ne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw do-
men - usługi prawne, usługi pomocy w sprawach spor-
nych, udzielanie licencji - usługi prawne w ramach publika-
cji oprogramowania, usługi alternatywnego rozwiązywa-
nia sporów, usługi arbitrażowe, usługi monitorowania 
prawnego, usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych 
online, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw do-
men internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 485492 (220) 2018 04 30
(731) CZAJKOWSKA WERONIKA, CZAJKOWSKI JAKUB, 

GAJEK JACEK F.H.U. ALL IN ONE SPÓŁKA CYWILNA, 
Zawiercie

(540) Chicago BAR & RESTAURANT

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, brzeczka piw-
na, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na ba-
zie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, korzenne 
piwa, mineralizowane piwa, napoje na bazie piwa, piwa 
smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty 
piwowarskie, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
piwo typu saison, piwo typu koźlak, piwo słodowe, piwo 
rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo pełne jasne, piwo 
o smaku kawy, piwo jasne typu ale, 43 bary, dokonywa-
nie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posił-
ków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, zapewnianie je-
dzenia i napojów na imprezy firmowe, kafeterie [bufety], 
katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, ka-
tering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering 
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posił-
ków i napojów, puby, restauracje oferujące dania na wy-
nos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywno-
ści i napojów dla gości, snack-bary, udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie 
barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywa-
niem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usłu-
gi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi 
kateringowe, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 

w żywność, usługi mobilnych restauracji, usługi ogródków 
piwnych, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w za-
kresie przygotowywania posiłków.

(210) 485633 (220) 2018 05 06
(731) KORPAL AGATA, Pabianice;  

KORPAL JACEK, Pabianice
(540) m magnes lines MAGNES LINES

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.13, 27.05.17, 
27.05.21

(510), (511) 25 ubrania konfekcjonowane damskie, męskie 
i dziecięce, obuwie (za wyjątkiem ortopedycznego), płasz-
cze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, bielizna osobista, szaliki 
[odzież], paski [odzież], krawaty, gorsety [bielizna], chusty, 
czapki (nakrycia głowy), rękawiczki (odzież), płaszcze prze-
ciwdeszczowe, apaszki, piżamy, bluzki, buty sznurowane, 
botki, pantofle domowe, koszule, podkoszulki, (t-shirty), bieli-
zna damska, kamizelki, żakiety, kombinezony [odzież], spód-
nice, garnitury, sukienki, paski, paski skórzane, paski tekstylne, 
paski [odzież], obuwie, tenisówki [obuwie], obuwie codzien-
ne, balerinki [obuwie], obuwie przeciwdeszczowe, obuwie 
damskie, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne, obuwie co-
dziennego użytku, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, 
obuwie na plażę, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, 
odzież, kurtki [odzież], odzież ciążowa, odzież gotowa, mufki 
[odzież], dzianina [odzież], odzież niemowlęca, odzież dzie-
cięca, szorty [odzież], odzież wieczorowa, kombinezony 
[odzież], body [odzież], odzież sportowa, odzież codzienna, 
paski [odzież], swetry [odzież], odzież damska, odzież dżinso-
wa, odzież skórzana, odzież dziewczęca, rękawiczki [odzież], 
odzież lniana, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież 
wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla niemowląt, 
odzież wierzchnia dla dzieci, kombinezony [odzież], kurtki 
[odzież], odzież rekreacyjna, odzież codzienna, kurtki piko-
wane [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], opaski na gło-
wę [odzież], opaski na szyję [części odzieży], odzież męska, 
odzież damska, akcesoria na szyję, kominiarki, nakrycia gło-
wy, 35 reklama, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-
wych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usłu-
gi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
zarządzanie w działalności handlowej.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 485955 (220) 2018 05 15
(731) SZOTYŃSKI BARTŁOMIEJ PIOTR, Warszawa
(540) KidsCore

(531) 26.03.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, wypożyczenie sprzętu 
sportowego, organizacja obozów i treningów sportowych.

(210) 486186 (220) 2018 05 22
(731) TRZCIONKA PIOTR, Toruń
(540) PTDom Piotr Trzcionka
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administro-
wanie nieruchomościami.

(210) 486237 (220) 2018 05 23
(731) GRABIŃSKA KATARZYNA, Olsztyn
(540) Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 486261 (220) 2018 05 23
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) Zdrowe Karmelki Mniam Mniam
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
słodycze do celów leczniczych, suplementy diety dla lu-
dzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, 
pastylki do ssania na gardło, mineralne suplementy diety, 
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty medyczne, preparaty farmaceutyczne 
oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, lecznicze pastylki 
do ssania, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 
mieszanki ziołowe do celów leczniczych, 30 wyroby cukier-
nicze, słodycze nielecznicze.

(210) 486520 (220) 2018 05 29
(731) LOOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łosia Wólka
(540) 

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.11, 03.04.04, 03.04.13, 
03.04.24, 26.13.25

(510), (511) 20 fotele i krzesła, 35 sprzedaż detaliczna mebli 
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

(210) 486632 (220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Seniorzy z energią
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o dzia-
łalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, 
prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji pro-
mocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz pre-
zentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet 
i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, reklama z wy-
korzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, ra-
diowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych 
środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i ob-
sługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, prezenta-
cjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie 
interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji 
i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie 
z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public 
relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomicz-
ne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, 
działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i or-
ganizacyjnych, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmo-
wania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą, controlling (wsparcie w procesie planowania, 
koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności 
ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strate-
giczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi 
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania perso-
nalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność 
rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systema-
tyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz 
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych 
i innych zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, 
komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycz-
nych, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, se-
minariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe.

(210) 486663 (220) 2018 06 04
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BJÖRN VODKA

(531) 02.01.01, 02.01.02, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódki.
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(210) 486681 (220) 2018 06 04
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BJÖRN VODKA

(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 29.01.13, 19.07.09
(510), (511) 33 wódki.

(210) 486721 (220) 2018 06 05
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarza-
nia informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, usługi w zakresie spo-
rządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym 
na podstawie zebranych danych, informacja o działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wy-
dolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyj-
mowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich 
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja 
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, 
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywa-
nie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach in-
formacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, 
ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finanso-
wa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania 

raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych insty-
tucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów 
i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych stu-
diów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, orga-
nizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji banko-
wej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo 
zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, 
42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, 
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu 
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostar-
czanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform 
informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej.

(210) 486722 (220) 2018 06 05
(731) AUTO1 Group GmbH, Berlin, DE
(540) AUTO1.com

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 9 programy i oprogramowania komputerowe 
nagrane na magnetycznych nośnikach danych do pobrania 
z zewnętrznych sieci komputerowych, mobilne aplikacje, 
12 pojazdy, pojazdy do użytku na lądzie, samochody, zasila-
ne elektrycznie pojazdy mechaniczne, 35 reklama (zwłaszcza 
reklama w Internecie), zarządzanie działalnością gospodar-
czą, administrowanie działalnością gospodarczą, dostarcza-
nie komercyjnych usług informacyjnych dla konsumentów 
przez Internet, zamówienia kontraktów na konserwację i na-
prawy samochodów, w tym na organizację kontraktów, usłu-
gi handlu detalicznego i usługi sprzedaży hurtowej związane 
z pojazdami i akcesoriami samochodowymi, usługi handlu 
detalicznego i usługi hurtowe za pośrednictwem Internetu 
w odniesieniu do pojazdów i akcesoriów samochodowych, 
udostępnianie rynku on-line dla kupujących i sprzedających 
pojazdy, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, spra-
wy monetarne, usługi finansowania, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, wyceny finansowe pojazdów, 37 usługi stacji na-
prawy pojazdów, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapew-
nianie dostępu do informacji w Internecie, strumieniowa 
transmisja danych wideo przez Internet.

(210) 486723 (220) 2018 06 05
(731) AUTO1 Group GmbH, Berlin, DE
(540) kupimytwojsamochod

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 18.01.09, 18.01.19
(510), (511) 9 programy i oprogramowania komputerowe 
nagrane na magnetycznych nośnikach danych do pobra-
nia z zewnętrznych sieci komputerowych, mobilne aplika-
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cje, 12 pojazdy, pojazdy do użytku na lądzie, samochody, 
zasilane elektrycznie pojazdy mechaniczne, 35 reklama 
(zwłaszcza reklama w Internecie), zarządzanie działalnością 
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, 
dostarczanie komercyjnych usług informacyjnych dla kon-
sumentów przez Internet, zamówienia kontraktów na kon-
serwację i naprawy samochodów, w tym na organizację 
kontraktów, usługi handlu detalicznego i usługi sprzedaży 
hurtowej związane z pojazdami i akcesoriami samochodo-
wymi, usługi handlu detalicznego i usługi hurtowe za po-
średnictwem Internetu w odniesieniu do pojazdów i akce-
soriów samochodowych, udostępnianie rynku on-line dla 
kupujących i sprzedających pojazdy, 36 usługi ubezpiecze-
niowe, usługi finansowe, sprawy monetarne, usługi finanso-
wania, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wyceny finansowe 
pojazdów, 37 usługi stacji naprawy pojazdów, 38 usługi te-
lekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych, zapewnianie dostępu do informacji 
w Internecie, strumieniowa transmisja danych wideo przez 
Internet.

(210) 486780 (220) 2018 06 06
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) LEEMON DEMON
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo Imbirowe, napoje 
bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, soki i napo-
je warzywne, soki i napoje warzywno-owocowe, soki i napo-
je warzywne, owocowe oraz warzywno-owocowe z dodat-
kiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, gazowane 
i niegazowane wody mineralne i smakowe, produkty do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych: wyciągi, esencje, kon-
centraty i syropy, napoje instant zawarte w tej klasie, proszki 
i pastylki do otrzymywania napojów musujących, 33 napoje 
alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby 
winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, 
napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle, aperitify, 
wódki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby 
spirytusowe.

(210) 486871 (220) 2018 06 08
(731) EFCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) EAT FIT CATERING DIETETYCZNY EFCG

(531) 27.05.01, 26.11.01, 11.01.05, 21.03.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 486995 (220) 2018 06 12
(731) BAUTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) BauTec...kleje i lakiery color tec oil 1 hs

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.15, 05.01.99
(510), (511) 2 dekoracyjne i ochronne, trwałe lub tymcza-
sowe środki oraz kompozycje do pokrywania powierzch-
ni różnego typu: barwniki, bejce, bejce do drewna, emalie, 
emulsje, farby, farby jako powłoki do drewna, impregnaty 
do drewna, lakiery, pokosty, zaprawy farbiarskie, podkłady, 
kity, szpachlówki, powłoki i farby do gruntowania i wzmac-
niania podłoży, środki zapobiegające korozji i zabezpiecza-
jące drewno, preparaty zabezpieczające przed psuciem się 
drewna, oleje do konserwacji drewna, środki do czyszczenia 
i pielęgnacji parkietów i wykładzin, żywice naturalne, roz-
cieńczalniki do farb i lakierów, wiążące środki do farb.

(210) 487004 (220) 2018 06 12
(731) SANTAROSSA LUCA, Lublin
(540) IL POSTO

(531) 27.05.01, 08.07.04, 11.01.22, 26.02.01, 26.02.16, 29.01.03, 
29.01.11

(510), (511) 29 oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki 
konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sos po-
midorowy do gotowania, 30 mąka, mąka gorczycowa, mąka 
gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka 
kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z ta-
pioki, mąka ziemniaczana, mąka ryżowa, mąka z ciecierzycy, 
mąka owsiana, mąka z aramantusa, mieszanki mączne, pizza, 
sos pomidorowy, 43 usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 487064 (220) 2018 06 13
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) DermoSkrzypforte

(531) 02.03.01, 02.03.30, 26.01.14, 26.04.02, 27.05.01, 25.01.01, 
05.13.08, 29.01.15

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

(210) 487065 (220) 2018 06 13
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) LaciflorStrong

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów 
medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów 
medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów 
medycznych, słodycze do celów leczniczych, spraye anty-
bakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do jamy ust-
nej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczni-
czych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty 
ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne 
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roz-
twory do płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia 
do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania 
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele na-
wilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do so-
czewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycz-
nego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe 
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceu-
tycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku 
leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw he-
moroidom, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy 
diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku 
medycznego i terapeutycznego, maści do celów farmaceu-

tycznych, toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czop-
ki, czopki przeciw hemoroidom, preparaty farmaceutyczne 
oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne pre-
paraty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów 
leczniczych.

(210) 487081 (220) 2018 06 13
(731) Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd., Hangzhou, CN
(540) dahua

(510), (511) 7 przesiewanie (instalacje do -), maszyny do sor-
towania dla przemysłu, przesiewacze, sortownice [do prze-
twarzania chemicznego], automaty do sprzedaży, platformy 
powietrzne do użytku z podnośnikami, etykieciarki, roboty 
przemysłowe, manipulatory przemysłowe [maszyny], maszy-
ny przeładunkowe, piloty (urządzenia do zdalnego sterowa-
nia), wyciągi [dźwigi], akumulatory, pakowarki, urządzenia 
podnośnikowe, stopniowe i segmentowane przenośniki, 
silniki, rozruszniki silników, 9 kamery internetowe, magneto-
widy półprzewodnikowe, pamięci do sprzętu do przetwa-
rzania danych, serwery sieciowe, pamięci komputerowe, 
kamery wideo, magnetowidy, urządzenia i przyrządy kodu-
jące i dekodujące, urządzenia do dekodowania, monitory 
wideo, odbiorniki wideo, odbiorniki audiowizualne, tuby 
do głośników, mikrofony do urządzeń łączności, baterie 
do ponownego ładowania, osłony obiektywów, soczewki 
optyczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych 
[kable], kable, materiały na przewody elektryczne, materia-
ły na przewody elektryczne [druty], przewody, radary, szafy 
przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, lampy 
optyczne, wideofony, elektroniczne systemy kontroli dostę-
pu do drzwi ryglowanych, cyfrowe zamki do drzwi, zamki 
do drzwi na odcisk palca, alarmy, alarmy pożarowe, wykry-
wacze dymu, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
instalacje do zabezpieczenia przed kradzieżą, elektryczne, 
urządzenia do detekcji podczerwieni, gaśnice, urządzenia 
do ochrony osobistej przed wypadkami, sprzęt peryferyj-
ny do komputerów, routery sieciowe, sprzęt komputerowy, 
monitory [sprzęt komputerowy], monitory, projektory wi-
deo, wyświetlacze wielkoformatowe LCD, interaktywne ter-
minale z ekranami dotykowymi, mikroprocesory, monitory 
radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, klawiatury, 
ekrany wideo, dyski półprzewodnikowe (SSD), kamery cofa-
nia do pojazdów, przenośne kamery wideo z wbudowanymi 
urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, elektroniczne 
automaty do wydawania biletów parkingowych, tablice sy-
gnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tablice sygnaliza-
cyjne, tablice sygnalizacyjne świetlne, panele wyświetlają-
ce do digital signage, aplikacje komputerowe do pobrania, 
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
dzwonki [urządzenia ostrzegające], urządzenia ostrzegaw-
cze, elektryczne dzwonki do drzwi, karty chipowe, cyfrowe 
aparaty fotograficzne do użytku przemysłowego, aparaty 
fotograficzne z liniowym czujnikiem obrazu, roboty do nad-
zoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wyposażone 
w sztuczną inteligencję, 12 pojazdy lotnicze, samoloty amfi-
bie, drony cywilne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, 
powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do użytku na lą-
dzie, pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, pojazdy szynowe, 
rowery, samochody, drezyny, łodzie, tapicerka do pojazdów, 
samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne], po-
jazdy kierowane automatycznie, samochody bez kierowcy, 
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bezzałogowe statki powietrzne, automatycznie sterowane 
[bez operatora] wózki do przeładunku materiałów, wózki 
do przeładunku materiałów, drony powietrzne niebędące 
zabawkami, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautycz-
ne, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, 35 roz-
mieszczanie ogłoszeń reklamowych, prezentacja produktów 
we wszelkich środkach przekazu, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie han-
dlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi outsourcing, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi marketingowe, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie 
personelem, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, audyt działalności gospodarczej, wynajem dystry-
butorów automatycznych, poszukiwania w zakresie patrona-
tu, wypożyczanie stoisk handlowych, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie rekrutacji 
i przydzielania stanowisk pracy, znajdowanie zatrudnienia 
dla personelu, rekrutacja, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, 37 informacja o naprawach, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, insta-
lowanie alarmów przeciwpożarowych, naprawy, instalowa-
nie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie 
alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa aparatów foto-
graficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 
naprawa projektorów filmowych, usługi konserwacyjne, in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 
usługi konserwacyjne i naprawy, instalacja sprzętu, instala-
cja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi instalacji maszyn, 
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputero-
wego, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i na-
prawa sprzętu komputerowego, usługi instalacyjne, usługi 
montażu, konserwacji, regeneracja maszyn zużytych lub 
częściowo zniszczonych, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, 
naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, 
konserwacja i naprawa budynków, konserwacja budynków, 
naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, konser-
wacja samochodów elektrycznych, zabezpieczanie przed 
korozją, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audio-
wizualnego, instalowanie, konserwowanie i naprawianie 
komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, 
usługi konserwacji komputerów, instalacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego, 38 transmisja programów radiowych, 
przesyłanie wiadomości, usługi w zakresie wideokonferencji, 
udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie do-
stępu do baz danych, wspomagane komputerowo przesy-
łanie wiadomości, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, komunikacja radiowa, usługi telekon-
ferencyjne, transfer strumieniowy danych, transmisja wideo 
na żądanie, 42 miernictwo [pomiary], opracowywanie pro-
jektów technicznych, kontrola jakości, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projek-
towanie, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę-

pu zdalnego, chmura obliczeniowa, usługi migracji danych, 
instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania kompu-
terowego, naprawy i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
testowanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie, usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicz-
nego, opracowywanie projektów budowlanych, prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, badania, rozwój nowych produktów dla osób trzecich, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi oprogramowania 
jako usługi (SAAS), utrzymanie i unowocześnianie oprogra-
mowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego, usługi w zakresie ochrony, monitoring of system 
bezpieczeństwa, ochrona obiektów i sprzętu, usługi serwi-
sów społecznościowych online, wypożyczanie alarmów 
przeciwpożarowych, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], usługi prawne, otwieranie 
zamków zabezpieczających, gaszenie pożaru (usługi zwią-
zane z -), usługi stróży nocnych, licencjonowanie własności 
intelektualnej.

(210) 487088 (220) 2018 06 14
(731) B. Braun Melsungen AG, Melsungen, DE
(540) Viantan
(510), (511) 5 preparaty medyczne i farmaceutyczne, 
w szczególności do sztucznego odżywania, proteiny, tłusz-
cze, cukier, witaminy, proteiny i barwniki do żywności die-
tetycznej do celów medycznych, preparaty witaminowe 
do stosowania pozajelitowego, 10 aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryj-
ne, w szczególności przyrządy i pojemniki na preparaty 
do sztucznego odżywiania, pojemniki napełnione roztwora-
mi odżywczymi, w szczególności pojemniki, torebki i naczy-
nia do roztworów medycznych i farmaceutycznych.

(210) 487111 (220) 2018 06 13
(731) Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd., Hangzhou, CN
(540) DAHUA
(510), (511) 7 przesiewanie (instalacje do -), maszyny do sor-
towania dla przemysłu, przesiewacze, sortownice [do prze-
twarzania chemicznego], automaty do sprzedaży, platformy 
powietrzne do użytku z podnośnikami, etykieciarki, roboty 
przemysłowe, manipulatory przemysłowe [maszyny], maszy-
ny przeładunkowe, piloty (urządzenia do zdalnego sterowa-
nia), wyciągi [dźwigi], akumulatory, pakowarki, urządzenia 
podnośnikowe, stopniowe i segmentowane przenośniki, sil-
niki, rozruszniki silników, 12 pojazdy lotnicze, samoloty amfi-
bie, drony cywilne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, 
powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do użytku na lą-
dzie, pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, pojazdy szynowe, 
rowery, samochody, drezyny, łodzie, tapicerka do pojazdów, 
samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne], po-
jazdy kierowane automatycznie, samochody bez kierowcy, 
bezzałogowe statki powietrzne, automatycznie sterowane 
[bez operatora] wózki do przeładunku materiałów, wózki 
do przeładunku materiałów, drony powietrzne niebędące 
zabawkami, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautycz-
ne, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, 35 roz-
mieszczanie ogłoszeń reklamowych, prezentacja produktów 
we wszelkich środkach przekazu, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pomoc w za-
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rządzaniu działalnością gospodarczą, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie han-
dlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi outsourcing, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi marketingowe, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie 
personelem, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, audyt działalności gospodarczej, wynajem dystry-
butorów automatycznych, poszukiwania w zakresie patrona-
tu, wypożyczanie stoisk handlowych, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie rekrutacji 
i przydzielania stanowisk pracy, znajdowanie zatrudnienia 
dla personelu, rekrutacja, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, 37 informacja o naprawach, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, insta-
lowanie alarmów przeciwpożarowych, naprawy, instalowa-
nie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie 
alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa aparatów foto-
graficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 
naprawa projektorów filmowych, usługi konserwacyjne, in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 
usługi konserwacyjne i naprawy, instalacja sprzętu, instala-
cja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi instalacji maszyn, 
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputero-
wego, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i na-
prawa sprzętu komputerowego, usługi instalacyjne, usługi 
montażu, konserwacji, regeneracja maszyn zużytych lub 
częściowo zniszczonych, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, 
naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, 
konserwacja i naprawa budynków, konserwacja budynków, 
naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, konser-
wacja samochodów elektrycznych, zabezpieczanie przed 
korozją, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audio-
wizualnego, instalowanie, konserwowanie i naprawianie 
komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, 
usługi konserwacji komputerów, instalacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego, 38 transmisja programów radiowych, 
przesyłanie wiadomości, usługi w zakresie wideokonferencji, 
udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie do-
stępu do baz danych, wspomagane komputerowo przesy-
łanie wiadomości, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, komunikacja radiowa, usługi telekon-
ferencyjne, transfer strumieniowy danych, transmisja wideo 
na żądanie, 42 miernictwo [pomiary], opracowywanie pro-
jektów technicznych, kontrola jakości, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projek-
towanie, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę-
pu zdalnego, chmura obliczeniowa, usługi migracji danych, 
instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania kompu-
terowego, naprawy i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
testowanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie, usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologiczne-

go, opracowywanie projektów budowlanych, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
badania, rozwój nowych produktów dla osób trzecich, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi oprogramowa-
nia jako usługi (SAAS), utrzymanie i unowocześnianie opro-
gramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego, usługi w zakresie ochrony, monitoring of system 
bezpieczeństwa, ochrona obiektów i sprzętu, usługi serwi-
sów społecznościowych online, wypożyczanie alarmów 
przeciwpożarowych, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], usługi prawne, otwieranie 
zamków zabezpieczających, gaszenie pożaru (usługi zwią-
zane z -), usługi stróży nocnych, licencjonowanie własności 
intelektualnej.

(210) 487116 (220) 2018 06 14
(731) ATENDE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) besmart.energy
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna 
wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna wy-
twarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, anali-
zatory energii elektrycznej, aparatura do kondycjonowania 
energii, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadze-
nia i przechowywania energii elektrycznej, banki energii, 
elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ener-
gią, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], kolektory sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, liczniki energii 
elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, liczniki 
energii elektrycznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru energii elek-
trycznej, przemienniki [inwertory] do dostaw energii elek-
trycznej, regulatory napięcia do energii elektrycznej, urzą-
dzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia 
do monitorowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia 
do pomiaru energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru, 
monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, 
urządzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów elek-
trycznych, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, 
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie symula-
cyjne, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramo-
wanie do inżynierii elektrycznej, 35 śledzenie i monitorowa-
nie zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania 
sprawozdań finansowych, usługi porównywania cen energii, 
usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energe-
tycznym, 36 agencje pobierające opłaty za gaz lub energię 
elektryczną, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania 
z energii elektrycznej, konsultacje dotyczące finansowania 
projektów energetycznych, konsultacje finansowe w sekto-
rze energetyki, 39 dostarczanie energii elektrycznej, dostawa 
energii elektrycznej, dostawa i dystrybucja energii elektrycz-
nej, dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii 
elektrycznej do gospodarstw domowych, dystrybucja ener-
gii odnawialnej, magazynowanie energii elektrycznej, trans-
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misja energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, 
usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycz-
nej, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybu-
cją energii, usługi komunalne w postaci dystrybucji energii 
elektrycznej, 40 produkcja energii hydroelektrycznej, usługi 
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 
usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej z energii fal, usługi wytwarzania energii, 
wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, wytwarza-
nie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie ener-
gii, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii 
elektrycznej z energii fal, wytwarzanie energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie energii elektrycznej 
z energii wiatru, 42 analizy technologiczne związane z za-
potrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, audyt 
energetyczny, badania w dziedzinie energii, doradztwo 
technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo związa-
ne z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia 
w prąd i energię, opracowywanie systemów do zarządzania 
energią i prądem, porady techniczne związane z działania-
mi mającymi na celu oszczędzanie energii, programowanie 
komputerowe dla branży energetycznej, programowanie 
oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie 
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji 
i monitorowania systemów energii słonecznej, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania ener-
gią, prowadzenie badań i opracowywanie projektów tech-
nicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł 
energii, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii 
w budynkach, udzielanie informacji związanych z badaniami 
i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wy-
korzystywania naturalnych źródeł energii, udzielanie porad 
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, 
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne 
związane z systemami zaopatrzenia w energię, oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS].

(210) 487121 (220) 2018 06 14
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) Tańcząca Gąsienica
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, 
towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektro-
niczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przeno-
śne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne, 
elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach 
elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach.

(210) 487122 (220) 2018 06 14
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) Kaczuszki Kwa Kwa
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, 
towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektro-
niczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przeno-
śne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne, 
elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach 
elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach.

(210) 487132 (220) 2018 06 15
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) SMOOTHSECCO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gro-
nowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperi-
tify, napoje alkoholowe musujące, nalewki, likiery, wódki, 
brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe 
i aromatyzowane.

(210) 487133 (220) 2018 06 15
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Smoothsecco

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gro-
nowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperi-
tify, napoje alkoholowe musujące, nalewki, likiery, wódki, 
brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe 
i aromatyzowane.

(210) 487137 (220) 2018 06 15
(731) WIECZOREK ANNA, Kraków
(540) Secret SPA

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty 
do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, preparaty do włosów, preparaty do depilacji 
i golenia, 8 przybory do manicure i pedicure, 44 usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 487157 (220) 2018 06 15
(731) KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) KLATKA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
29.01.12

(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i kulturalna, produk-
cja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów te-
lewizyjnych i radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie), 
montaż filmów, dystrybucja i wypożyczanie filmów.

(210) 487162 (220) 2018 06 15
 (310) 00003277430 (320) 2017 12 15 (330) GB
(731) H/2 Credit Manager LP, Stamford, US
(540) H/2
(510), (511) 36 usługi finansowe, działalność finansowa, usłu-
gi zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi w zakre-
sie inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, inwe-
stycje kapitałowe, inwestycje finansowe, usługi w zakresie 
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inwestycji powierniczych, usługi inwestycyjne, zarządzanie 
inwestycjami, zarządzanie aktywami, usługi badań dotyczą-
cych finansów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami.

(210) 487165 (220) 2018 06 15
 (310) 00003277432 (320) 2017 12 15 (330) GB
(731) H/2 Credit Manager LP, Stamford, US
(540) H/2 CAPITAL PARTNERS
(510), (511) 36 usługi finansowe, działalność finansowa, usłu-
gi zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi w zakre-
sie inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, inwe-
stycje kapitałowe, inwestycje finansowe, usługi w zakresie 
inwestycji powierniczych, usługi inwestycyjne, zarządzanie 
inwestycjami, zarządzanie aktywami, usługi badań dotyczą-
cych finansów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami.

(210) 487187 (220) 2018 06 17
(731) KUCHARZAK BŁAŻEJ KAWIARNIA DELICJE, Leszno
(540) Delicje Rok założenia 1977

(531) 08.01.18, 07.01.08, 07.01.24, 26.04.03, 26.11.02, 26.11.08, 
27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, 
kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, restauracje, restauracje sa-
moobsługowe, zajazdy, stołówki, catering i obsługa przyjęć, 
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przy-
gotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie 
oraz ich dostawa.

(210) 487189 (220) 2018 06 17
(731) KUCHARZAK BŁAŻEJ KAWIARNIA DELICJE, Leszno
(540) LUKIER

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, 
kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, restauracje, restauracje sa-
moobsługowe, zajazdy, stołówki, catering i obsługa przyjęć, 
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przy-
gotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie 
oraz ich dostawa.

(210) 487326 (220) 2018 06 20
(731) NARODOWY STARY TEATR IM. HELENY 

MODRZEJEWSKIEJ W KRAKOWIE, Kraków

(540) STARY TEATR KRAKÓW

(531) 02.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje, broszury, czasopisma, gazety, dru-
ki, afisze, plakaty, kalendarze, fotografie, książki, almanachy, 
periodyki, prospekty, katalogi, reprodukcje graficzne, ulotki, 
akwarele, rysunki, karty pocztówkowe, karty okolicznościo-
we, koperty, bilety, blankiety, etykiety z papieru lub kartonu, 
kartki z życzeniami, materiały piśmienne, notatniki - notesy, 
bloczki do notowania, okładki, obwoluty jako artykuły pa-
piernicze, papier do pisania- listowy, drukowane materiały 
opakowaniowe z papieru, skoroszyty, tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania- artykuły papiernicze, torby papierowe, torebki 
do pakowania z papieru, transparenty z papieru, zakładki 
do książek, zakładki do stron, zeszyty do pisania lub rysowa-
nia, pudełka tekturowe do prezentów, 35 reklama, dystrybu-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promo-
cyjnych, reklama internetowa, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, edytor-
skie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie profesjonalną 
działalnością artystyczną, usługi impresariów w działalność 
artystycznej, usługi modelek i modeli w zakresie promocji 
sprzedaży i reklamy, promocja i reklama imprez artystyczno 
- rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich w zakresie działalności filmowej, telewizyjnej, teatralnej, 
estradowej, plastycznej i literackiej, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, rozpowszechnianie reklam i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kultural-
na, usługi w zakresie prowadzenia teatru, usługi artystów 
teatralnych, usługi teatralne, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, produkcja przedstawień teatralnych, realizacja 
przedstawień teatralnych, wystawianie spektakli teatralnych 
i muzycznych, rezerwacja miejsc na spektakle, obsługa sal 
kinowych i teatralnych, pisanie scenariuszy imprez artystycz-
nych, usługi studia nagrań, studia filmowe, produkcja filmów, 
nagrywania filmów na taśmach wideo, usługi reporterskie, 
fotoreportaże, montaż programów radiowych i telewizyj-
nych, montaż taśm wideo, publikowanie książek, wydawnic-
twa, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line, mikrowydawnictwa, udostępnianie 
filmów on-line, udostępnianie baz danych on-line, eduka-
cja w dziedzinie filmu, telewizji, estrady, sztuk scenicznych 
i plastycznych oraz literatury, organizowanie i prowadze-
nie pracowni specjalistycznych, organizowanie i obsługa 
kongresów, konferencji, zjazdów, organizowanie i obsługa 
wystaw i konkursów, organizowanie balów i przyjęć, wy-
pożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie filmów 
kinematograficznych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, 
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral-
nych lub do studiów telewizyjnych, biura rezerwacji biletów, 
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja 
i prezentacja przedstawień na żywo, informacja o imprezach 
rozrywkowych i kulturalnych, reżyserowanie sztuk.
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(210) 487366 (220) 2018 06 21
(731) PRO POWER LANCKAMER SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) STREFA MOCY
(510), (511) 5 suplementy diety oraz dodatki dietetyczne 
i odżywcze, preparaty dietetyczne, witaminy, żywność dla 
diabetyków, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, w tym 
odzież sportowa, obuwie sportowe i sportowe nakrycia gło-
wy, 35 prace biurowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej i internetowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
w tym odzieży sportowej, obuwia sportowego i sportowych 
nakryć głowy, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hur-
towej i internetowej sprzętu sportowego i artykułów spor-
towych, artykułów żywnościowych, napojów, preparatów 
dietetycznych, witamin, suplementów diety oraz dodatków 
dietetycznych i odżywczych, żywności dla diabetyków i ar-
tykułów medycznych, usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej i internetowej zdrowej żywności i żywności 
funkcjonalnej, usługi w zakresie sprzedaży, w tym sprzedaży 
internetowej, biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarze-
nia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi w zakresie ba-
dania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych 
badań statystycznych, usługi w zakresie badań rynkowych 
służących określaniu rynkowych preferencji odbiorców, 
usługi w zakresie udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich, usługi w zakresie reklamy, marketingu i pu-
blic relations, usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia konkursów, zawodów, loterii, wystaw, targów i pokazów 
w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw oraz ich towarów i usług, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz usługi polega-
jące na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, 
biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone 
z wykorzystaniem stron internetowych i mediów społecz-
nościowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 
prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz 
sieci komputerowej, sieci telekomunikacyjnych, sieci radio-
wych oraz innych sieci umożliwiających bezprzewodową ko-
munikację pomiędzy urządzeniami elektronicznymi, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone z wy-
korzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag 
i transparentów, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów 
i materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie 
rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyj-
nych w postaci ulotek, katalogów, prospektów i broszur oraz 
materiałów zapisanych na elektronicznych nośnikach da-
nych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich 
wymienionych wyżej usług, 41 usługi z zakresu edukacji, roz-
rywki i sportu, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, 
w tym usługi w zakresie organizacji i prowadzenia siłowni, 
klubów fitness oraz klubów zdrowia, usługi siłowni, klubów 
fitness oraz klubów zdrowia, usługi świadczone przez pływal-
nie i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia obiektów ze ściankami wspinacz-
kowymi, usługi w zakresie udostępniania ścianek wspinacz-
kowych, usługi trenerów sportowych i animatorów sportu, 
usługi w zakresie prowadzenia zajęć w siłowniach, klubach 
fitness i klubach zdrowia, na pływalniach i na ściankach wspi-
naczkowych, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych i re-
kreacyjnych oraz sprzętu sportowego, usługi w zakresie wy-
pożyczania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie 
wynajmu i obsługi obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
usługi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze spor-
towo - rekreacyjnym i żywieniowym, usługi w zakresie orga-
nizacji i prowadzenia imprez i zawodów sportowych, usługi 
chronometryczne na imprezach i zawodach sportowych, 

usługi w zakresie organizowania konkursów o charakterze 
sportowym, usługi w zakresie udzielania informacji o impre-
zach i zawodach sportowych oraz rezerwacji miejsc na te 
imprezy i zawody, usługi rozrywkowe związane ze sportem, 
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez rozryw-
kowych, usługi w zakresie udzielania informacji o imprezach 
rozrywkowych oraz rezerwacji miejsc na te imprezy, usługi 
szkoleniowe związane ze sportem, zdrowiem i fitnessem, 
usługi w zakresie edukacji dietetycznej, usługi doradztwa 
zawodowego i edukacji w zakresie kultury fizycznej i spor-
tu, usługi edukacyjne w zakresie dietetyki, usługi w zakresie 
organizacji szkoleń z zakresu sportu i żywienia, nie w dzie-
dzinie medycyny, usługi w zakresie organizacji, prowadzenia 
i obsługi zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, semi-
nariów i szkoleń poświęconych tematyce sportu i żywienia, 
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć, konkursów 
i wystaw poświęconych tematyce sportu i żywienia, usłu-
gi w zakresie organizacji, prowadzenia i obsługi obozów 
sportowych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
konkursów piękności, usługi redaktorskie i wydawnicze, 
usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż teksty 
reklamowe, usługi w zakresie dystrybucji materiałów z kur-
sów szkoleniowych, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych 
usług, usługi instruktażowe związane z dietą, żywieniem, 
sprawnością fizyczną, zdrowiem i urodą, usługi informacyj-
ne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej 
usług, 44 usługi dietetyków, usługi gabinetów dietetycznych, 
usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie diety i odży-
wiania się, usługi doradztwa w zakresie wyboru i stosowania 
diet żywieniowych i suplementów diety, usługi w zakresie 
ziołolecznictwa, usługi gabinetów fizjoterapeutycznych, 
usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie fizjoterapii, 
badania medyczne, usługi medyczne, usługi klinik i gabi-
netów medycznych, usługi w zakresie oceny sprawności fi-
zycznej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne, usługi manicure i pedicure, usługi 
salonów piękności, salonów odnowy biologicznej, solariów, 
saun i łaźni, usługi salonów SPA, w tym usługi w zakresie pie-
lęgnacji urody, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
gabinetów masażu, usługi masażystów, usługi doradztwa 
zawodowego w zakresie dietetyki, usługi wsparcia i doradz-
twa w zakresie psychologii, usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 45 usługi 
w zakresie licencjonowania koncepcji franczyzowych, usługi 
w zakresie profesjonalnych konsultacji prawnych dotyczą-
cych franchisingu, porady prawne w zakresie franchisingu, 
usługi osobistego wsparcia dla osób trzecich, w tym również 
w dziedzinie religii, usługi informacyjne i doradcze dotyczą-
ce wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 487370 (220) 2018 06 21
(731) FUNDACJA PRO MUSICA VIVA, Warszawa
(540) CAPPELLA CORALE VARSAVIANA
(510), (511) 9 nagrane kasety magnetofonowe, nagrane ta-
śmy wideo, nagrane taśmy muzyczne, nagrane dyski kom-
paktowe, wstępnie nagrane kasety, wstępnie nagrane filmy, 
nagrane dyski wideo, nagrane płyty VCD, nagrane płyty 
DVD, nagrane dyski laserowe, płyty [nagrania dźwiękowe], 
muzyczne nagrania wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, 
pobieralne nagrania dźwiękowe, nagrane taśmy dźwiękowe 
z nagraniami muzycznymi, nagrane płyty DVD z nagraniami 
muzycznymi, nagrane kasety wideo z nagraniami muzyczny-
mi, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, taśmy 
z nagraniami, płyty nagrane z dźwiękiem, wstępnie nagrane 
taśmy audio, wstępnie nagrane taśmy video, wstępnie na-
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grane kasety wideo, wstępnie nagrane filmy kinematogra-
ficzne, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, płyty nagrane 
z obrazami, wstępnie nagrane filmy kinowe, nagrane ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane płyty CD ROM, nagrane 
płyty CD-i, nagrane taśmy audio nie muzyczne, muzyczne 
nagrania na taśmach, nagrania muzyczne na taśmach, na-
grania audio i wideo, taśmy zawierające nagrania audio, na-
grania wideo z muzyką, nagrania wideo z filmami, nagrania 
wideo do pobrania, taśmy z nagraniami muzyki, nagrane 
płyty kompaktowe [płyty CD], nagrane płyty DVD z ćwicze-
niami, nagrane cyfrowe taśmy audio [DAT], nagrane kasety 
wideo z kreskówkami, nagrane płyty kompaktowe z muzy-
ką, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania 
muzyczne w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci 
płyt, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, nagrania wideo 
z muzyką, po pobrania, taśmy wideo z nagranymi filmami 
rysunkowymi, płyty wideo z nagranymi filmami animowany-
mi, 41 koncerty muzyczne, usługi koncertów śpiewu, usługi 
koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzycz-
ne za pośrednictwem telewizji, występy muzyczne na żywo, 
realizacja nagrań fonograficznych, realizacja nagrań audiowi-
zualnych, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, nagrywa-
nie taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo.

(210) 487592 (220) 2018 06 27
(731) KARMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska
(540) KarmaTech

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.01.03, 
26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 01.05.01

(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla obróbki 
przemysłowej.

(210) 487638 (220) 2018 06 28
(731) ZĄTEK ŁUKASZ SIGMA, Bielsko-Biała
(540) N NOVEL HOME

(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.22, 26.11.03, 
26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12, 26.02.07

(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów 
w związku z wystrojem wnętrz, w szczególności mebli, 
ozdób i dodatków do dekoracji wnętrz, tkanin, tapet, zasłon, 
rolet, firan, oświetlenia, podłóg, listew dekoracyjnych, za po-
średnictwem sieci Internet oraz stacjonarnych punktów 
sprzedaży, 42 usługi architektoniczne i planowania urbani-
stycznego, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie urbani-
styczne, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.

(210) 487675 (220) 2018 06 29
(731) HAPPY PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Simple.

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 31 karma dla zwierząt.

(210) 487754 (220) 2018 07 03
(731) CIRCULAR PACKAGING DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) circular packaging design

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.07, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, biurowe arty-
kuły papiernicze, papier i karton, tektura, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, folie do pakowania artykułów żyw-
nościowych, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, 
folie z polipropylenu do pakowania, nadruki, materiały do in-
troligatorstwa, etykiety nie z materiału tekstylnego, papierowe 
obrusy, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opako-
wywania, folie z pęcherzykami powietrza, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, 17 tworzywa sztuczne pół 
przetworzone, folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne 
niż do pakowania, folie izolacyjne, folia do laminowania (ak-
tywowana cieplnie) z nadrukiem, materiały izolacyjne z two-
rzywa sztucznego, tkaniny izolacyjne, taśmy izolacyjne, izola-
tory, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, 
materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy 
lub tworzyw sztucznych, laminowane materiały z tworzyw 
sztucznych do użytku w produkcji, folia laminowana do na-
kładania na podłoże, termozgrzewalne laminaty z tworzyw 
sztucznych do użytku w produkcji, folie z tworzyw sztucz-
nych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], folie 
polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, folie 
z tworzyw sztucznych stosowane w laminowaniu papieru, 
folie poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, folie 
polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], wyso-
ko połyskowe, miękkie folie z polichlorku winylu do użytku 
w produkcji, ozdobne folie z tworzyw sztucznych będące 
półproduktami, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], 19 niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, laminaty 
(nie z metalu), laminaty z materiałów niemetalowych do użyt-
ku w budownictwie, spienione tworzywa sztuczne do użytku 
w budownictwie, przezroczyste tworzywa sztuczne do użyt-
ku w budownictwie, płyty budowlane niemetalowe, okładzi-
ny niemetalowe [konstrukcyjne i budowlanej, boazerie, folie 
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 22 taśmy 
niemetalowe do owijania i związywania, sznurki do wiązania, 
pasy niemetalowe do transportu ładunków, liny niemetalowe, 
zamykane szczelnie torby z tworzywa sztucznego do trans-
portu materiałów w dużych ilościach, 40 recykling, recykling 
złomu, niszczenie odpadów, usługi drukowania, laminowanie, 
introligatorstwo., sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu, obróbka materiałów uzyskanych z od-
padów [odzyskiwanie surowców wtórnych], 42 projektowanie 
graficzne, projektowanie ozdobnego opracowania graficzne-
go, projektowanie broszur, projektowanie druków, projekto-
wanie opakowań, projektowanie materiałów drukowanych, 
projektowanie opakowań i materiałów do pakowania.
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(210) 487755 (220) 2018 07 03
(731) CIRCULAR PACKAGING DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) circular packaging design

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.07, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, biurowe 
artykuły papiernicze, papier i karton, tektura, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, folie do pakowania 
artykułów żywnościowych, folie polietylenowe do zawi-
jania lub pakowania, folie z polipropylenu do pakowania, 
nadruki, materiały do introligatorstwa, etykiety nie z ma-
teriału tekstylnego, papierowe obrusy, folie z bąbelkami 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z pęche-
rzykami powietrza, folia z tworzywa sztucznego do opa-
kowywania, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, 
folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pako-
wania, folie izolacyjne, folia do laminowania (aktywowa-
na cieplnie) z nadrukiem, materiały izolacyjne z tworzywa 
sztucznego, tkaniny izolacyjne, taśmy izolacyjne, izolatory, 
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, 
materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy 
lub tworzyw sztucznych, laminowane materiały z tworzyw 
sztucznych do użytku w produkcji, folia laminowana do na-
kładania na podłoże, termozgrzewalne laminaty z tworzyw 
sztucznych do użytku w produkcji, folie z tworzyw sztucz-
nych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], 
folie polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowa-
nia, folie z tworzyw sztucznych stosowane w laminowa-
niu papieru, folie poliestrowe, inne niż do zawijania lub 
pakowania, folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub 
pakowania], wysokopołyskowe, miękkie folie z polichlor-
ku winylu do użytku w produkcji, ozdobne folie z two-
rzyw sztucznych będące półproduktami, folie z tworzyw 
sztucznych nie do pakowania, folie z tworzyw sztucznych 
[półprodukty], 19 niemetalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne, laminaty (nie z metalu), laminaty 
z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, 
spienione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, 
przezroczyste tworzywa sztuczne do użytku w budownic-
twie, płyty budowlane niemetalowe, okładziny niemetalo-
we [konstrukcyjne i budowlane], boazerie, folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w budownictwie, 22 taśmy nieme-
talowe do owijania i związywania, sznurki do wiązania, 
pasy niemetalowe do transportu ładunków, liny niemeta-
lowe, zamykane szczelnie torby z tworzywa sztucznego 
do transportu materiałów w dużych ilościach, 40 recykling, 
recykling złomu, niszczenie odpadów, usługi drukowania, 
laminowanie, introligatorstwo, sortowanie odpadów i ma-
teriałów nadających się do recyklingu, obróbka materiałów 
uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtór-
nych], 42 projektowanie graficzne, projektowanie ozdob-
nego opracowania graficznego, projektowanie broszur, 
projektowanie druków, projektowanie opakowań, projekto-
wanie materiałów drukowanych, projektowanie opakowań 
i materiałów do pakowania.

(210) 487757 (220) 2018 07 03
(731) FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW, Warszawa

(540) REJS ODKRYWCÓW fundacja

(531) 15.07.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wo-
lontariatu dla organizacji charytatywnych, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, marketing 
imprez i wydarzeń, opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, poszukiwania w zakresie patronatu, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych 
i merchandisingowych dla osób trzecich, usługi konsultacyj-
ne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingo-
we w dziedzinie podróży, usługi reklamowe ukierunkowane 
na promowanie działań zwiększających świadomość spo-
łeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości spo-
łecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 36 crowdfunding, 
inwestowanie funduszy na cele charytatyawne, organizacja 
zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie 
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywko-
wych, przydzielanie stypendiów naukowych, sponsorowanie 
działalności sportowej, sponsorowanie i patronat finansowy, 
zbieranie funduszy, usługi gromadzenia funduszy na cele cha-
rytatywne dla dzieci potrzebujących, usługi charytatywne, 
mianowicie usługi finansowe, organizowanie zbiórek chary-
tatywnych [na rzecz osób trzecich], 39 organizowanie rejsów, 
rezerwacja rejsów morskich, organizowanie podróży i rejsów, 
organizowanie podróży, organizowanie podróży i wycieczek 
statkami, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, 
rejsy łodziami wycieczkowymi, rejsy łodzią, rezerwacja miejsc 
na transport wodny, transport pasażerów wodami śródlądo-
wymi, transport pasażerów statkiem rejsowym, udzielanie in-
formacji związanych z usługami transportu morskiego, usługi 
rezerwacji w zakresie podróży drogą morską, usługi doradcze 
związane z organizowaniem podróży, usługi w zakresie rejsów 
na jachtach, usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi, 
usługi w zakresie rezerwacji wycieczek morskich, zapewnienie 
transportu osobom starszym lub niepełnosprawnym [usługi 
charytatywne], usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie 
transportu, 41 produkcja filmów w celach rozrywkowych, pro-
dukcja filmów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, produkcja imprez sportowych na potrzeby fil-
mowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, 
produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, produk-
cja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, analizowanie wyników testów i danych eduka-
cyjnych dla osób trzecich, budowanie zespołu (edukacja), ba-
dania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edu-
kacji, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, edukacja 
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, infor-
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macje dotyczące edukacji sportowej, informacja o edukacji, 
edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, kształcenie praktyczne 
[pokazy], kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowują-
ce do kariery zawodowej, kursy w zakresie rozwoju osobiste-
go, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, nauczanie technik ratowania życia, na-
uczanie wyrównawcze, nauka pływania, nauka nurkowania, 
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzi-
nie edukacji, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie 
festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie szkoleń spor-
towych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, or-
ganizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie wykładów 
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyj-
nych, szkolenia żeglarskie, szkolenie sportowe, trening umie-
jętności zawodowych, trening rozwoju osobistego, trening 
osobisty [szkolenie], udzielanie informacji i przygotowywanie 
raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych 
ludzi, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi 
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej 
dzieci, zapewnianie szkoleń online, usługi edukacyjne i in-
struktażowe, fotoreportaże, organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szko-
leniowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, 
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja i przeprowa-
dzanie zawodów sportowych, organizacja regat jachtowych, 
organizacja wystaw co celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów, [szkolenia], 
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie gier 
i konkursów, organizowanie pokazów nurkowania, organi-
zowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie 
zawodów [edukacja lub rozrywka], przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, 43 tymczasowe zakwaterowanie, organizowa-
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja zakwatero-
wania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tym-
czasowego za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług 
informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych 
oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia dla podróżnych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], usługi w zakresie obozów turystycznych 
[zakwaterowanie], usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie 
tymczasowego zakwaterowania.

(210) 487758 (220) 2018 07 03
(731) FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW, Warszawa
(540) REJS ODKRYWCÓW
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wo-
lontariatu dla organizacji charytatywnych, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, marketing 

imprez i wydarzeń, opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, poszukiwania w zakresie patronatu, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych 
i merchandisingowych dla osób trzecich, usługi konsultacyj-
ne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingo-
we w dziedzinie podróży, usługi reklamowe ukierunkowane 
na promowanie działań zwiększających świadomość spo-
łeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości spo-
łecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 36 crowdfunding, 
inwestowanie funduszy na cele charytatywne, organizacja 
zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie 
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozryw-
kowych, przydzielanie stypendiów naukowych, sponso-
rowanie działalności sportowej, sponsorowanie i patronat 
finansowy, zbieranie funduszy, usługi gromadzenia fundu-
szy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, usługi 
charytatywne, mianowicie usługi finansowe, organizowanie 
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], 39 organi-
zowanie rejsów, rezerwacja rejsów morskich, organizowanie 
podróży i rejsów, organizowanie podróży, organizowanie 
podróży i wycieczek statkami, planowanie, organizowanie 
i rezerwacja podróży, rejsy łodziami wycieczkowymi, rejsy 
łodzią, rezerwacja miejsc na transport wodny, transport pa-
sażerów wodami śródlądowymi, transport pasażerów stat-
kiem rejsowym, udzielanie informacji związanych z usługami 
transportu morskiego, usługi rezerwacji w zakresie podróży 
drogą morską, usługi doradcze związane z organizowaniem 
podróży, usługi w zakresie rejsów na jachtach, usługi w za-
kresie rejsów statkami wycieczkowymi, usługi w zakresie 
rezerwacji wycieczek morskich, zapewnienie transportu 
osobom starszym lub niepełnosprawnym [usługi charyta-
tywne], usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie trans-
portu, 41 produkcja filmów w celach rozrywkowych, produk-
cja filmów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, produkcja imprez sportowych na potrzeby fil-
mowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, 
produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, produk-
cja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usłu-
gi fotograficzne, analizowanie wyników testów i danych edu-
kacyjnych dla osób trzecich, budowanie zespołu (edukacja), 
badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, do-
radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowi-
skiem, informacje dotyczące edukacji sportowej. informacja 
o edukacji, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, kształce-
nie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe dla młodych lu-
dzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy w zakresie 
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, 
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie technik 
ratowania życia, nauczanie wyrównawcze, nauka pływania, 
nauka nurkowania, organizacja i przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowa-
dzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie gier 
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach edukacyj-
nych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, organizowanie zajęć dy-
daktycznych, organizowanie wykładów edukacyjnych, orga-
nizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, szkolenia żeglar-
skie, szkolenie sportowe, trening umiejętności zawodowych, 
trening rozwoju osobistego, trening osobisty [szkolenie], 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę-
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pach związanych z edukacją i szkoleniami, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, za-
pewnianie szkoleń on-line, usługi edukacyjne i instruktażo-
we, fotoreportaże, organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozryw-
kowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, organizacja i przeprowadzanie 
zawodów sportowych, organizacja regat jachtowych, or-
ganizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie gier 
i konkursów, organizowanie pokazów nurkowania, organi-
zowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie 
zawodów [edukacja lub rozrywka], przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, 43 tymczasowe zakwaterowanie, 
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezer-
wacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja za-
kwaterowania tymczasowego za pośrednictwem internetu, 
świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwatero-
wania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie re-
zerwacji zakwaterowania dla podróżnych, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie 
obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, przygotowywanie żywności dla in-
nych na zasadzie zlecania na zewnątrz, usługi charytatywne, 
mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania.

(210) 487759 (220) 2018 07 03
(731) AWAS-SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AWAS SYSTEMY DLA WODY I ŚCIEKÓW

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 
26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 6 materiały metalowe do celów budowlanych, 
7 maszyny i narzędzia napędzane silnikowo, 11 urządzenia 
do zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 19 mate-
riały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe 
stosowane w budownictwie, 37 Usługi w zakresie: budowa 
i konserwacja rurociągów, doradztwo inżynieryjne, serwis, 
konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków, przepompow-
ni i separatorów ścieków, usługi w zakresie usuwania awarii 
sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, moder-
nizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi 
instalacyjne w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej, wynajem 
sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych, usługi bu-

dowlane w zakresie montażu i konserwacji instalacji prze-
pompowni i separatorów ścieków, montażu zbiorników 
na wodę i ścieki, studni kanalizacyjnych, instalacja układów 
sterujących do przepompowni ścieków, 42 techniczne usłu-
gi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy 
i usługi badawcze.

(210) 487768 (220) 2018 07 03
(731) PROFIT M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) niePRZECZYTANE.PL księgarnia internetowa

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 książki, podręczniki, komiksy, materiały edu-
kacyjne, artykuły biurowe, papiernicze, przybory szkolne.

(210) 487770 (220) 2018 07 03
(731) PROFIT M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) smarkacz myśl kreatywnie

(531) 13.01.17, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21
(510), (511) 16 książki, podręczniki, komiksy, materiały edu-
kacyjne, artykuły biurowe, papiernicze, przybory szkolne, 
28 zabawki.

(210) 487785 (220) 2018 07 03
(731) PROFIT M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) MESTRO sklep internetowy

(531) 26.11.06, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.08, 24.17.02
(510), (511) 16 książki, podręczniki, komiksy, materiały edu-
kacyjne, artykuły biurowe, papiernicze, przybory szkolne.

(210) 487792 (220) 2018 07 03
(731) KOŁODZIEJCZAK IGA, Szczecin
(540) MX STUDIO

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 25.07.02, 
25.07.23, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.03, 
26.11.10, 26.11.13, 26.03.23

(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agen-
cje mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nie-
ruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo 
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w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, wynajem domów i mieszkań, ściąganie czyn-
szów, wycena nieruchomości, 42 projektowanie budowlane, 
projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, nadzór architektonicz-
ny, doradztwo dotyczące projektowania, usługi inżynieryjne, 
usługi graficzne, 44  projektowanie terenów zielonych i par-
ków krajobrazowych.

(210) 487802 (220) 2018 07 03
(731) AMVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Koniusza

(540) Natura Smaku PREMIUM

(531) 27.05.01, 26.05.06, 26.11.02, 06.07.25, 01.03.01
(510), (511) 29 owoce i warzywa suszone, mrożone, konser-
wowane, marynowane, gotowane, przetworzone, owocowe 
i warzywne dżemy, marmolady, galaretki, kompoty, pasty, 
grzyby konserwowe i suszone, orzechy przetworzonei na-
siona roślin strączkowych suche, mleko i produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, 30 świeże, trwałe, o przedłużonej 
trwałości i mrożone wyroby piekarskie i cukiernicze, pie-
czywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciast-
ka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, 
wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, bato-
ny, żelki, galaretki, gumy do żucia, wafle, lody, sorbety, lód, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, cukier, ryż, 
produkty żywnościowe z ryżu, tapioka, sago, kawa, mąka, 
preparaty zbożowe, miód, drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, 31 produkty rolne 
nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne, nasiona, 
świeże owoce i warzywa, karma dla zwierząt, ziarna zbóż, 
ziarna naturalne, otręby zbożowe, słód, 35 usługi w zakresie 
prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych, pieczywa, 
słodyczy, wyrobów cukierniczych - w hurtowniach, skle-
pach detalicznych i za pośrednictwem sieci internetowej, 
organizowanie promocji sprzedaży, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych, usługi reklamowe, pokazy 
towarów, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 
w celach handlowych, usługi reklamy oraz promocji sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, wynaj-
mowanie dystrybutorów automatycznych.

(210) 487813 (220) 2018 07 04
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HEROS
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwie-
rząt, szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji, 16 torebki z tworzyw sztucznych na odcho-
dy zwierząt domowych, 18 obroże dla zwierząt, odzież dla 
zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 20 budy dla zwie-

rząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania 
dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla 
zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, 28 za-
bawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt 
domowych, papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwie-
rząt domowych, piasek aromatyczny jako ściółka dla zwie-
rząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary 
dla psów, ściółka dla zwierząt.

(210) 487814 (220) 2018 07 04
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BARISTADO
(510), (511) 30 aromaty kawowe, cykoria jako substytut 
kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, esencje 
kawowe, gotowe napoje kawowe, gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, kapsułki z kawą, kawa, kawa aromatyzowana, 
kawa bezkofeinowa, kawa liofilizowana, kawa nienaturalna, 
kawa niepalona, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kawa 
w formie parzonej, koncentraty kaw, mielone ziarna kawy, 
mieszanki kawy i cykorii, mieszanki kawy słodowej i kakao, 
mieszanki kawy słodowej i kawy, mrożona kawa, nadzienia 
na bazie kawy, palone ziarna kawy, preparaty roślinne zastę-
pujące kawę, substytuty kawy jako sztuczna kawa lub prepa-
raty roślinne zastępujące kawę, substytuty kaw na bazie zbóż 
lub cykorii, torebki z kawą, ziarna kawy.

(210) 487875 (220) 2018 07 05
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP. Dla ludzi z misją!
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne 
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedial-
nych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwa-
lone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry 
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fo-
tograficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawia-
nia fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki 
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za-
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabaw-
ki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry kom-
puterowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne, 
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ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam 
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-
wych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, 
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów 
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przeka-
zywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli-
tarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organi-
zowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, re-
portaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audio-
tekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego 
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłosze-
niowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, 
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estra-
dowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania na-
uki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie kon-
kursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakre-
sie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowa-
nia i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputero-
we, projektowanie graficzne.

(210) 487902 (220) 2018 07 05
(731) ANGITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FDM NEURO
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
organizowanie spotkań i konferencji, konferencje (organizo-
wanie i prowadzenie -), organizowanie i obsługa konferencji, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowa-
nie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, kongre-
sy (organizowanie i prowadzenie -), prowadzenie seminariów 
i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i sympozjów, organizowanie seminariów i kongresów 
o tematyce medycznej, organizacja szkoleń, kursy szkolenio-
we, wynajmowanie nagranych szkoleń, zapewnianie szkoleń 

online, prowadzenie warsztatów [szkolenia], wypożyczanie 
materiałów szkoleniowych, publikowanie podręczników 
szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, 
doradztwo w zakresie szkoleń, usługi instruktażowe i szkole-
niowe, produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie 
szkoleniowych kursów medycznych, usługi szkolenia pielę-
gniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, 
kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe związa-
ne ze sportem, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bez-
pieczeństwa, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w dziedzinie life coachingu, usługi edukacyjne i szkoleniowe 
odnoszące się do służby zdrowia, prowadzenie sesji szkolenio-
wych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, nauczanie 
w dziedzinie osteopatii, usługi edukacji medycznej, doradz-
two w zakresie szkoleń medycznych, publikowanie czaso-
pism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publika-
cja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią 
medyczną, publikacja czasopism, publikacja broszur, usługi 
publikacji, publikacje multimedialne, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie podręczników, publikowanie dokumen-
tów, publikowanie ulotek, wydawanie publikacji medycznych, 
publikacja i redagowanie książek, udostępnianie publikacji 
on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
publikowanie prac naukowych związanych z technologią 
medyczną, publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
w systemie on-line.

(210) 487913 (220) 2018 07 06
(731) BARTKOWSKI MACIEJ, PENDERECKI JERZY MSW 

SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice
(540) MSW ŚLEDZIA I WÓDKI

(531) 04.02.20, 07.03.04, 07.03.20, 08.05.01, 08.05.15, 19.07.01, 
19.07.09, 24.05.20, 24.05.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 43 usługi w zakresie gastronomii świadczone 
w restauracjach, barach, barach szybkiej obsługi, kafeteriach, 
kawiarniach, pubach, restauracjach typu fast-food, restaura-
cjach samoobsługowych, barach sałatkowych, pizzerii, przy-
gotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dosta-
wa, usługi cateringowe.

(210) 487917 (220) 2018 07 06
(731) SHINDE VEIREN RAMESH, Dobrzykowice
(540) RV ROYAL VIXEN
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(531) 24.09.02, 24.09.09, 25.07.08, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 21 dzbanki, filiżanki, karafki [na alkohol], kub-
ki, kufle na piwo, miseczki, naczynia ceramiczne, naczynia 
szklane do napojów, wiaderka do kostek lodu, zastawa sto-
łowa, 25 bandany na szyję, czapki [nakrycia głowy], fartuchy 
[odzież], koszule, kurtki, nakrycia głowy, 34 bibułki papie-
rosowe, fajki, papierosy, popielniczki dla palaczy, przybo-
ry do czyszczenia fajek, środki aromatyzujące do tytoniu, 
inne niż olejki eteryczne, tytoń, woreczki na tytoń, pudełka 
na zapałki, zioła do palenia, tabakierki, 41 nocne kluby, usługi 
związane z dyskotekami, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, 43 usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 487919 (220) 2018 07 06
(731) BALTCHEM SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE 

W SZCZECINIE, Szczecin
(540) B Baltchem

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 4 paliwa płynne, paliwa samochodowe, paliwa 
mineralne, paliwa z etanolu, paliwa bezdymne.

(210) 487922 (220) 2018 07 06
(731) LISITSA VOLHA, Białystok
(540) Bon chance
(510), (511) 30 grzanki [sucharki].

(210) 487927 (220) 2018 07 06
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) ISOTAK MAX
(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) 487957 (220) 2018 07 09
(731) WODYŃSKA ANNA, Katowice
(540) NESSE
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, 
szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów, usługi edukacyjne związane ze szkole-
niami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szko-
leniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę-
pach związanych z edukacją i szkoleniami.

(210) 487958 (220) 2018 07 09
(731) WODYŃSKA ANNA, Katowice

(540) navigare necesse est

(531) 24.15.02, 24.15.08, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, 
szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów, usługi edukacyjne związane ze szkole-
niami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szko-
leniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę-
pach związanych z edukacją i szkoleniami.

(210) 487959 (220) 2018 07 09
(731) WODYŃSKA ANNA, Katowice
(540) nesse treningi interpersonalne

(531) 05.13.08, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, 
szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów, usługi edukacyjne związane ze szkole-
niami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szko-
leniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę-
pach związanych z edukacją i szkoleniami.

(210) 487960 (220) 2018 07 09
(731) WODYŃSKA ANNA, Katowice
(540) 

(531) 05.13.08, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, 
szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów, usługi edukacyjne związane ze szkole-
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niami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szko-
leniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę-
pach związanych z edukacją i szkoleniami.

(210) 487971 (220) 2018 07 09
(731) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN SPÓŁKA 

JAWNA, Wólka Załęska
(540) WRAPSTAR
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, bada-
nia opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych [próbek, druków, prospektów, broszur], handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych.

(210) 487979 (220) 2018 07 09
(731) MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wawrzeńczyce
(540) ZDRO-FISH MĄCZKA

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29  ryby - tusze, elementy pakowane lub/i lu-
zem, ryby bez wnętrzności (tusze) lub/i elementy zapakowa-
ne na tacki ręcznie lub maszynowo.

(210) 487983 (220) 2018 07 09
(731) ORZESZEK KATARZYNA, Warszawa
(540) MASTER OF BUSINESS RELATIONS ( MBR )
(510), (511) 41 informacje o edukacji, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), publikowanie on-
-line elektronicznych książek i czasopism, usługi trenerskie, 
usługi w zakresie oświaty (nauczanie), wyższe uczelnie (edu-
kacja), doradztwo zawodowe, informacje o edukacji, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły.

(210) 487995 (220) 2018 07 09
(731) MEDI-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ORPEA POLSKA

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 488006 (220) 2018 07 09
(731) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz
(540) Hochland. To jest pyszne!
(510), (511) 29  produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, 
sery żółte, biały ser, twarogi, ser topiony, sery do zapiekania, 
ser miękki, ser twardy, starty ser, ser owczy, ser kozi, ser z mle-
ka krowiego, ser mieszany, ser pleśniowy, ser wędzony, sery 
dojrzewające, substytuty serów, dipy serowe, mieszanki se-
rowe, paluszki serowe, ser z przyprawami, ser z ziołami, sery 
świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, pasty serowe 
i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie 
na bazie sera, desery z produktów mlecznych, przekąski se-
rowe z dodatkami niemlecznymi, gotowe dania na bazie sera 
z różnymi dodatkami, tłuszcze jadalne i oleje jadalne.

(210) 488010 (220) 2018 07 09
(731) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PAWEŁEK E.Wedel OD 1851

(531) 08.01.19, 08.01.22, 25.01.15, 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, 
czekoladki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby 
cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle, lody, galaretki owocowe 
jako słodycze, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty 
i kakao.

(210) 488014 (220) 2018 07 09
(731) DUVAL WŁODZIMIERZ P.W. DUVAL, Kraków
(540) CYBERIADA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla kon-
sumentów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 488018 (220) 2018 07 10
(731) EUROPART POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(540) KLARPARTS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 7 chłodnice do silników, cylindry do silników, 
elektryczne urządzenia do spawania, kompresory tłokowe, 
filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania 
chłodzącego powietrza do silników, głowice cylindrów 
do silników, kable sterownicze do maszyn i silników, korbo-
wody do maszyn motorów i silników, łożyska, łożyska [części 
maszyn], łożyska kulkowe, łożyska z automatycznym sma-
rowaniem, młotki [części maszyn], narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, paski klinowe do silników, pasy 
do prądnic, pasy do silników, podnośniki [urządzenia], pom-
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py [części maszyn lub silników], pompy powietrzne [instala-
cje w warsztatach samochodowych], prasy [maszyny do ce-
lów przemysłowych], rozruszniki silników, tłoki do silników, 
turbosprężarki, wentylatory do silników, wiertarki, wiertarki 
ręczne elektryczne, wtryskiwacze paliwa do silników, za-
wory [części maszyn lub silników], zbiorniki wyrównawcze 
[części maszyn], 9 czujniki, 11 reflektory do pojazdów, reflek-
tory samochodowe, światła do pojazdów, 12 błotniki, drzwi 
do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, 
kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klip-
sy przystosowane do mocowania części samochodowych 
do nadwozi, koła do pojazdów lądowych, kołpaki, korki 
do zbiorników paliwa w pojazdach, łańcuchy przeciwpo-
ślizgowe, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, 
maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechani-
zmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia pojaz-
dów, nakrętki do szpilek piast w kotach pojazdów, obręcze 
do piast kot, obręcze kół pojazdów, okładziny hamulcowe 
do pojazdów, opony do pojazdów, osłony przeciwsłonecz-
ne do samochodów, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, piasty kół pojazdów, pokrowce 
na kola zapasowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, reso-
ry sprężyny amortyzujące samochodowe, resory [spręży-
ny] zawieszenia pojazdów, samochody (amortyzatory do 
-), siedzenia do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory 
jazdy wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojaz-
dów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapi-
cerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, turbiny 
do pojazdów lądowych, zderzaki samochodowe, zderzaki 
do pojazdów, złącza do przyczep do pojazdów, wycieraczki 
do przednich szyb, wózki warsztatowe i narzędziowe, ze-
stawy naprawcze zacisków hamulcowych, 35 fakturowanie, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej z branży 
motoryzacyjnej.

(210) 488025 (220) 2018 07 10
(731) CADXPERT P. GURGA M. DUKAT SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) CADXPERT
(510), (511) 7 drukarki 3D, 9 skanery 3D, 37 konserwacja i na-
prawa drukarek 3D, 40 drukowanie 3D, wynajem drukarek 3D.

(210) 488026 (220) 2018 07 10
(731) CADXPERT P. GURGA M. DUKAT SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) CX CADXPERT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 drukarki 3D, 9 skanery 3D, 37 konserwacja i na-
prawa drukarek 3D, 40 drukowanie 3D, wynajem drukarek 3D.

(210) 488028 (220) 2018 07 10
(731) BACHLEDA-CURUŚ ADAM, Zakopane

(540) B BACHLEDA LUXURY HOTEL

(531) 24.01.05, 24.01.13, 24.01.18, 01.01.01, 01.01.05, 24.09.03, 
14.05.01, 14.05.03, 07.01.06, 03.07.19, 25.01.05, 27.05.01

(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afisze, 
plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, 
formularze, blankiety, druki, fotografie, gazety, indeksy, 
skorowidze, kalendarze, katalogi, koperty, książki, makiety 
architektoniczne, mapy geograficzne, materiały do pisa-
nia, materiały drukowane, notatniki, notesy, obrazy, zdjęcia, 
papier, papier listowy, periodyki, podręczniki, prospek-
ty, publikacje drukowane, rysunki, skoroszyty, skoroszyty 
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, ulotki, zawia-
domienia, 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing, doradztwo biznesowe, pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie bizne-
sowe hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, za-
rządzenie hotelami dla osób trzecich, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, 39 organizowanie podroży 
do i z hotelu, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, 
dostawa towarów, eskortowanie podróżnych, organizo-
wanie rejsów, parkowanie samochodów, pojazdy (wypo-
życzanie), transport powietrzny, przenoszenie, przewóz 
bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transpor-
tu, transport, transport pasażerski, udzielanie wskazówek 
o trasie dojazdu do celu podróży, usługi car-sharingu, usłu-
gi kierowców, usługi taksówek, usługi transportu na wy-
cieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania 
wycieczek, wynajem: autokarów, samochodów, statków 
powietrznych, garaży, koni, miejsc parkingowych, wypo-
życzanie samochodów wyścigowych, 41 doradztwo za-
wodowe, fotografia, fotoreportaże, informacja: o edukacji, 
o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, organizacja po-
kazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie ba-
lów, organizowanie i prowadzenie: koncertów, konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, 
kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, widowisk, za-
wodów sportowych, impresariat, planowanie przyjęć, pro-
wadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć 
fitness, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych 
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niż reklamowe, sport (wypożyczanie sprzętu), udostępnia-
nie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry 
w golfa, usługi agencji dystrybucji biletów, usługi artystów 
estradowych, usługi biblioteczne, usługi klubowe, usługi 
muzeów, usług! parków rozrywki, pokazy filmowe, usługi 
rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane 
z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiek-
tów sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie 
spektakli: na żywo, rewiowych, 43 biura zakwaterowania, 
hotele, motele, pensjonaty, domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, 
hotele dla zwierząt, organizowanie zakwaterowania hote-
lowego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla 
podróżnych, miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc 
w hotelach, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, oce-
na zakwaterowania wakacyjnego, wynajem budynków 
przenośnych, organizowanie posiłków w hotelach, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, bary, bary szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, 
kafeterie, koktajlbary, stołówki, bufety, restauracje samoob-
sługowe, oferujące dania na wynos, restauracje z grillem, 
restauracje washoku, rezerwacja stolików w restauracjach, 
usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania, restauracyjne, wynajem urządzeń oświe-
tleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namio-
tów, urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wy-
posażenia kempingowego.

(210) 488029 (220) 2018 07 10
(731) WODYŃSKA ANNA, Katowice
(540) nesse treningi interpersonalne

(531) 05.13.08, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia persone-
lu, szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem warsztatów, usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związa-
ne ze szkoleniami pracowników, usługi doradcze w zakre-
sie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie 
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii 
informacyjnej, udzielanie informacji i przygotowywanie ra-
portów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami.

(210) 488034 (220) 2018 07 10
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Symago
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
w psychiatrii.

(210) 488035 (220) 2018 07 10
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA PYSZNY BUDYŃ INSTANT 

O SMAKU CZEKOLADOWE BROWNIE z Serca 
NATURY 100% NATURALNE SKŁADNIKI BELGIJSKA 
CZEKOLADA WYJĄTKOWO MLECZNY

(531) 08.01.15, 08.07.15, 11.03.20, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30  budynie, budynie w proszku, budynie in-
stant, budynie w proszku instant, budynie deserowe, budy-
nie deserowe w proszku, budynie deserowe instant, desery, 
mianowicie budynie, desery w proszku, mianowicie budy-
nie, desery instant, mianowicie budynie, koncentraty i pół-
produkty w formie proszku do przygotowywania budyniów, 
gotowe desery, mianowicie budynie.

(210) 488119 (220) 2018 07 11
(731) MS CLINSEARCH SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JANUSZ 
MILANOWSKI, KATARZYNA SZMYGIN-MILANOWSKA 
SPÓŁKA JAWNA, Lublin

(540) MS CLINSEARCH
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży stu-
dyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie kursów, szkoleń edukacyjnych, usługi edukacyjne 
i treningowe w zakresie medycyny, kształcenie ustawiczne, 
usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie wy-
staw związanych z kulturą, medycyną lub edukacją, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek 
i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, nagrywanie 
materiałów dydaktycznych, porady w zakresie edukacji lub 
kształcenia, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowa-
dzenie imprez edukacyjnych oraz kulturalno-rozrywkowych, 
42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 
próby kliniczne, usługi laboratoryjne w zakresie badań me-
dycznych, 44 usługi medyczne, badania medyczne, lekarskie, 
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
opieka zdrowotna, doradztwo w zakresie pomocy medycz-
nej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel 
medyczny, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, kon-
sultacje medyczne, przeprowadzanie badań medycznych, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, świadczenie pomocy 
medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi pro-
mocji zdrowia, usługi opieki medycznej, usługi medycznej 
opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, prowadzenie placówek 
medycznych, usługi klinik medycznych, lecznic, szpitali, 
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przychodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabili-
tacji i rekonwalescencji, usługi lekarskich wizyt domowych, 
wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii 
medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 488128 (220) 2018 07 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LIFT 4 SKIN by Oceanic FACE MODELING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosme-
tyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty na-
wilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry 
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady 
i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepara-
ty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki 
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty 
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pu-
dry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze prepa-
raty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.

(210) 488130 (220) 2018 07 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LIFT 4 SKIN by Oceanic FACE –MODELING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosme-
tyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty na-
wilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry 
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady 
i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepara-
ty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki 
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty 
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pu-
dry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze prepa-
raty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.

(210) 488131 (220) 2018 07 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LIFT 4 SKIN by Oceanic FACEMODELING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosme-
tyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty na-
wilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry 
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady 
i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepara-
ty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki 
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty 
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pu-
dry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze prepa-
raty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.

(210) 488133 (220) 2018 07 12
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz

(540) LA RIVE TASTE OF kiss

(531) 19.03.03, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody 
zapachowe.

(210) 488134 (220) 2018 07 12
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE SWEET Hope

(531) 19.03.03, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody 
zapachowe.

(210) 488165 (220) 2018 07 12
(731) CBD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) cbd group
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(531) 05.03.11, 05.03.14, 24.01.05, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki zawierające wyciągi 
z konopi, wyciągi z konopi do celów kosmetycznych, oleje 
z konopi do celów kosmetycznych, produkty do pielęgna-
cji ciała, produkty toaletowe, mydła, kremy kosmetyczne 
do ciała, dłoni i twarzy, płyny do kąpieli, żele do kąpieli, toni-
ki i płyny kosmetyczne do skóry, środki do nawilżania skóry, 
balsamy i mleczka nawilżające, kosmetyczne masła do ciała, 
szampony, odżywki do włosów, oleje i olejki kosmetyczne, 
żele i oleje do masażu, sole do kąpieli, pasty do zębów, nie-
medyczne preparaty do płukania ust, płyny do kąpieli, ma-
seczki kosmetyczne, płyny i mleczka do demakijażu, pomad-
ki do ust, kosmetyczne preparaty do higieny intymnej, olejki 
eteryczne, kosmetyki dla zwierząt domowych, 30 przyprawy 
i dodatki smakowe, wyroby cukiernicze, desery, słodycze za-
wierające wyciąg z konopi, cukierki, batony, czekolada, lizaki, 
guma do żucia, 35 usługi sprzedaży w placówkach handlu 
detalicznego oraz w sklepach internetowych w zakresie 
obejmującym: kosmetyki, produkty lecznicze, suplementy 
diety, oleje, wyciągi i ekstrakty z konopi, produkty lecznicze, 
kosmetyczne oraz spożywcze zawierające wyciąg z konopi.

(210) 488167 (220) 2018 07 12
(731) CBD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) cbd medica

(531) 05.03.11, 05.03.14, 24.01.05, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty lecznicze zawie-
rające wyciągi z konopi, wyciągi z konopi do celów medycz-
nych, oleje i olejki z konopi do celów medycznych, kremy, 
maści, oleje i olejki o działaniu leczniczym, suplementy die-
ty dla ludzi, suplementy diety dla ludzi zawierające wyciągi 
z konopi, suplementy diety dla ludzi zawierające olej z kono-
pi, produkty lecznicze dla zwierząt domowych, suplementy 
diety dla zwierząt domowych.

(210) 488168 (220) 2018 07 12
(731) CBD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) fundacja cbd

(531) 05.03.11, 05.03.14, 24.01.05, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 finansowanie opieki zdrowotnej, organizacja 
zbiórek charytatywnych, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, udzielanie informacji związanych ze zbiera-
niem funduszy na cele dobroczynne, gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe leczenia osób potrzebujących 
pomocy, 41 usługi edukacyjne oraz prowadzenie szkoleń, 
kongresów, sympozjów, wykładów i konferencji, usługi pro-
wadzenia szkoleń w zakresie dotyczącym stosowania pro-
duktów zawierających wyciąg z konopi, zdrowego żywienia 
oraz zdrowego stylu życia, prowadzenie kursów i szkoleń 
przez Internet, publikowanie i rozpowszechnianie książek, 
czasopism, magazynów, periodyków, gazet, ulotek, broszur, 
publikacji, pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych 

i innych druków, także w formie cyfrowej, jak również publi-
kacji elektronicznych oraz produkcji audiowizualnych i multi-
medialnych, prowadzenie internetowych serwisów informa-
cyjnych i edukacyjnych.

(210) 488222 (220) 2018 07 13
(731) BOGURSKI MARCIN PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY, Koszalin
(540) 

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi 
w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosme-
tyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie 
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, do-
radztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosmetycz-
nych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna 
w celu usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, 
gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, ko-
smetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetycz-
ne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg 
laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pa-
jączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, manicu-
re, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, 
zapewnianie przenośnych toalet na imprezy, zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosmetyczne dla wło-
sów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi higieniczne dla ludzi, 
zabiegi depilacyjne, wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, 
wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycz-
nych, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów 
na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów ko-
smetycznych na twarz i ciało, usługi woskowania ciała w celu 
usuwania włosów u ludzi, usuwanie cellulitu z ciała, usługi 
manicure i pedicure, usługi lecznicze związane z odrasta-
niem włosów, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki 
tłuszczowej, usługi lecznicze w zakresie polepszania krąże-
nia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi la-
serowego usuwania owłosienia, usługi kształtowania brwi, 
usługi kręcenia włosów, usługi kosmetycznej pielęgnacji cia-
ła, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze 
dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu świadczone online lub osobiście, usługi doradztwa onli-
ne w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makija-
żu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi 
farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania 
włosów, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji 
brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, usługi sauny na podczerwień, usługi 
saun, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów 
oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów fryzjersko-
-kosmetycznych, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usłu-
gi salonu opalania natryskowego, usługi salonu fryzjerskiego 
dla mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi 
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przedłużania rzęs, usługi prostowania włosów, usługi pod-
kręcania rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi pie-
lęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi pielę-
gnacji stóp, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pedicure, 
usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, 
usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi 
opalania natryskowego, usługi odsysania tłuszczu, usługi nit-
kowania brwi, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi 
manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi wo-
skowania ciała ludzkiego, usługi wizażystów, usługi w zakre-
sie usuwania włosów, usługi w zakresie udostępniania saun, 
usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, 
usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, 
usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie 
pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, 
usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za po-
mocą lasera, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w za-
kresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie makijażu, 
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi 
w zakresie kuracji odchudzających, usługi trwałej ondulacji 
włosów, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi terapii mi-
kroigłowej, usługi tatuażu brwi, usługi solariów i salonów 
oferujących zabiegi brązujące, usługi spa, usługi solariów, 
usługi dentystyczne, usługi medyczne, chirurgia, doradztwo 
związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, pomoc 
stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia 
weterynaryjna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji 
na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi 
czyszczenia zębów, usługi doradcze dotyczące przyrządów 
stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, wypożycza-
nie instrumentów stomatologicznych, wstawianie kamieni 
szlachetnych do protez dentystycznych, usługi w zakresie 
wybielania zębów, usługi ortodontyczne, ambulatoryjna 
opieka medyczna, analiza surowicy ludzkiej do celów lecze-
nia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia 
medycznego, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowa-
nia i prognozowania zagrożenia nowotworami, analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania DNA do ce-
lów medycznych [badania przesiewowe], badania genetycz-
ne do celów medycznych, badania medyczne w celach dia-
gnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, 
badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące ser-
ca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewo-
we w zakresie chorób układu naczyniowego, badania rent-
genowskie w celach medycznych, badanie leków w celach 
medycznych, badanie leków, alkoholu i DNA do celów me-
dycznych, badanie na obecność narkotyków w organizmie 
w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie 
rozmazu metodą PAP, badanie słuchu, chirurgia kosmetycz-
na, chirurgia plastyczna, dopasowanie urządzeń i aparatów 
ortopedycznych, dopasowywanie protez, dopasowywanie 
protez kończyn, dopasowywanie przyrządów protetycz-
nych, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub 
podobnych urazów (judo-seifuku), laserowe usuwanie żyla-
ków, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, krwiodawstwo, 
konsultacje medyczne, kompilacja raportów medycznych, 
interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, informacje 
związane z krwiodawstwem, informacja medyczna, implan-
tacja (wszczepianie) włosów, gromadzenie i konserwowanie 
krwi ludzkiej, doradztwo związane z badaniem słuchu, do-
radztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, 
doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradz-
two w zakresie immunologii, doradztwo w dziedzinie rodze-
nia, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowied-
nich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośni-

ków dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia 
i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo me-
dyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w za-
kresie ciąży, doradztwo dotyczące psychologicznego łago-
dzenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące 
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, do-
pasowywanie urządzeń ortopedycznych, dopasowywanie 
sztucznych kończyn, przyrządów do protetyki i protez, 
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywa-
nia nowotworów, świadczenie usług badań przesiewowych 
w celu wykrywania nowotworu płuc, przygotowywanie ra-
portów dotyczących kwestii medycznych, przeprowadzenie 
badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystą-
pienia chorób układu sercowo-naczyniowego, przeprowa-
dzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub 
zabronionych substancji wpływających na poprawę wyni-
ków, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubie-
gających się o pracę, przeprowadzanie diagnozy chorób, 
przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub 
leczenia medycznego, przeprowadzanie badań medycz-
nych, przechowywanie komórek macierzystych, porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo w zakre-
sie zdrowia publicznego, poradnictwo medyczne związane 
ze stresem, poradnictwo medyczne związane z utratą słu-
chu, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, pomoc me-
dyczna, pielęgniarstwo geriatryczne, organizowanie leczenia 
medycznego, opieka pielęgniarska, opieka paliatywna, opie-
ka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, ofero-
wanie terapii laserowej do leczenia chorób, obrazowanie 
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, medyczne 
badania osób, medyczna pielęgnacja stóp, świadczenie 
usług medycznych, udzielanie porad medycznych w zakre-
sie redukcji masy ciała, udzielanie informacji żywieniowych 
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała 
do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych 
w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów me-
dycznych, udzielanie informacji związanych z usługami opie-
ki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z lecze-
niem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych ko-
ści, udzielanie informacji związanych z usługami medyczny-
mi, udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn 
i aparatury medycznej, udzielanie informacji w dziedzinie 
cukrzycy za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji 
pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji 
online związanych z zapobieganiem chorobom układu ser-
cowo-naczyniowego i wylewom, udzielanie informacji 
o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, udziela-
nie informacji medycznych w zakresie trucizn, udzielanie in-
formacji medycznej, udostępnianie wsparcia medycznego 
przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu me-
dycznemu, udostępnianie raportów dotyczących badań 
medycznych osób, udostępnianie informacji on-line doty-
czących onkologii, udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycz-
nych w dziedzinie opieki zdrowotnej, testy ciążowe, terapia 
ciepłem [medyczna], terapia ajurwedyjska, terapia Gua Sha 
polegająca na skrobaniu skóry, szpitale, usługi charytatywne, 
mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób potrze-
bujących, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie 
usług medycznych, usługi banków tkanek oka, usługi ban-
ków spermy, usługi banków krwi, usługi banku krwi pępowi-
nowej, usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, 
usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, 
usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi 
badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, 
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usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, 
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, 
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, 
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, 
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem 
i leczeniem chorób, usługi badań mammograficznych, 
usługi badań krwi, usługi badania korzystania z leków, usłu-
gi badania cukrzycy, usługi analiz medycznych związanych 
z leczeniem osób, usługi analiz medycznych związane z le-
czeniem pacjentów, usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medycz-
ne, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
raka, usługi analiz medycznych związane z diagnozowa-
niem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, udzie-
lanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usłu-
gi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek po-
branych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych 
w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, 
usługi kurortów [medyczne], usługi klinik zdrowia [medycz-
ne], usługi klinik medycznych, usługi klinik chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, usługi ginekolo-
giczne, usługi farm zdrowia [medyczne], usługi doradztwa 
technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradztwa me-
dycznego świadczone przez domy opieki, usługi doradcze 
związane z usługami medycznymi, usługi doradcze w za-
kresie przyrządów medycznych, usługi doradcze w zakresie 
leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w za-
kresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze w za-
kresie chirurgii, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
produktów medycznych, usługi doradcze dotyczące pro-
blemów medycznych, usługi doradcze dotyczące instru-
mentów chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące im-
plantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące chorób 
zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące aparatury 
i przyrządów medycznych, usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
usługi nastawiania kości, usługi medycznych badań prze-
siewowych w dziedzinie astmy, usługi medyczne, mianowi-
cie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne związane z usu-
waniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, 
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem krwi pępowinowej, usługi medyczne związane 
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, 
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne 
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komó-
rek ludzkich, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdro-
wia, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi me-
dyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi me-
dyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi 
medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakre-
sie badań przesiewowych związanych z chorobami układu 
sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie ba-
dań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sen-
nego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych 
w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne w dzie-
dzinie onkologii, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, 
usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi me-
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi lekarskie, usługi leczenia 
w zakresie płodności człowieka, usługi leczenia medyczne-
go świadczone przez domy opieki, usługi laserowej korekty 
wzroku, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie 
ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie badań lekar-
skich, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie 

audiologii, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi 
udostępniania placówek medycznych, usługi transtelefo-
nicznego monitorowania serca, usługi testów audiologicz-
nych, usługi terapii chelatowej, usługi telemedyczne, usługi 
spa medycznych, usługi psychiatryczne, usługi prywatnych 
szpitali, usługi poradnictwa medycznego, usługi podologa, 
usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi paramedycz-
ne, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska 
[spa], usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki 
i szpitale, usługi opieki medycznej, usługi opieki dziennej 
w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, usługi okuli-
styczne, usługi oddawania nasienia ludzkiego, usługi oceny 
medycznej, usługi obrazowania medycznego, wypożycza-
nie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, wy-
pożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, 
wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie me-
dycznych urządzeń rentgenowskich, wypożyczanie instru-
mentów medycznych, wypożyczanie instrumentów chirur-
gicznych, wynajem sprzętu do celów medycznych, wyko-
nywanie badań medycznych, wydawanie raportów me-
dycznych, usługi zapładniania metodą in vitro, usługi w za-
kresie wyszukiwania informacji medycznych, usługi w za-
kresie wkłuwania się do żył, usługi w zakresie szczepień, 
usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, 
usługi w zakresie patologii, usługi w zakresie medycyny 
sportowej, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane 
z dna, genetyką i testami genetycznymi, usługi w zakresie 
lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie leczenia ze-
społu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, usługi 
w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, 
usługi w zakresie chemioterapii, usługi w zakresie badania 
moczu, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, za-
pewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sporto-
wych, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie 
technologii medycznej.

(210) 488282 (220) 2018 07 16
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA HEALTHY HAIR
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów, 
preparaty do stylizacji włosów, maski kosmetyczne, prepa-
raty do farbowania włosów, 5 preparaty farmaceutyczne, 
maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty do włosów.

(210) 488291 (220) 2018 07 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 488292 (220) 2018 07 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 488297 (220) 2018 07 17
(731) STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH, 

Warszawa
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(540) SARP STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki), 37 informacje o bu-
downictwie, 42 architektura, 43 usługi hotelowe, usługi pro-
wadzenia restauracji, 45 zarządzanie prawami atorskimi.

(210) 488357 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Integracji odruchów ustno-twarzowych  

dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488358 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Terapia NeuroTaktylna dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488359 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Masgutova Reflex Screening
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488385 (220) 2018 07 18
(731) EVIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) eCAS

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe bezkartowego sys-
temu zabezpieczania sygnałów audio i wideo, bezkarto-
wy system zabezpieczania sygnału audio i wideo oparty 
na standardzie bazującym na specjalistycznych systemach 
DRM, 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do wyku-
pionego kontentu na dekoderach cyfrowych oraz na urzą-
dzeniach mobilnych, usługi łączności poprzez sieć światło-
wodów, łączność telefoniczna, łączność poprzez terminale 
komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową 

za pośrednictwem telekomunikacji, usługi związane z usta-
laniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji: wypo-
życzanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, 
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych, telekomunikacja za pomocą terminali kom-
puterowych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, 42 usłu-
gi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego 
związanego z telekomunikacją, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie bezkartowego systemu szyfrowania sygnałów au-
dio i video, w celu zabezpieczenia sieci linearnych (telewizyj-
nych) oraz materiałów na żądanie.

(210) 488386 (220) 2018 07 18
(731) MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FOOTBALLU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) E ELANA Młodzieżowa Akademia Footballu 1968

(531) 26.15.09, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.08, 26.01.17, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, rozrywka, 
usługi w zakresie sportu i kultury, imprezy sportowe, kultura 
fizyczna, obozy sportowo - rekreacyjne, organizowanie za-
wodów, organizowanie obozów sportowych, udostępnianie 
i wynajmowanie obiektów i urządzeń sportowych, usługi 
trenerskie, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(210) 488409 (220) 2018 07 19
(731) MEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Konotopa

(540) MEWA od 1961 roku

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 24 dzianiny, tkaniny, wyroby na bazie dzianin 
i tkanin zawarte w tej klasie, 25 bielizna, odzież, ubrania.

(210) 488410 (220) 2018 07 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) TUCHOLKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski 
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteino-
we, batony proteinowe na bazie mięsa, kiełbasa, zupy.

(210) 488411 (220) 2018 07 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) SZYNELKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski 
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteino-
we, batony proteinowe na bazie mięsa, kiełbasa, parówki, 
zupy.

(210) 488413 (220) 2018 07 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SZYNQWKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski 
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteino-
we, batony proteinowe na bazie mięsa, kiełbasa, parówki, 
zupy.

(210) 488548 (220) 2018 07 23
(731) KAROLAK ŁUKASZ MAGOD, Suchy Las
(540) SCORPION

(531) 03.09.16, 27.05.01
(510), (511) 20 meblowe krzesła, fotele i taborety.

(210) 488754 (220) 2018 07 30
(731) BORAL TOMASZ PRYWATNA SZKOŁA WALKI 

BACKFIST MASAŻE-GIMNASTYKA, Częstochowa
(540) BACKFIST

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż: sprzętu, odzieży, obuwia i akceso-
riów sportowych, odżywek i suplementów oraz akcesoriów 
do sztuk walki, 41 usługi trenera osobistego, prowadzenie 
zajęć fitness, instruktaż, trening sztuk walki z zakresu: aikido, 
boksu, kickboxingu, mma, muay thai, kraymaga, jeet kune-
do, karate, jujutsu, judo, kursy samoobrony dla kobiet, firm, 
przedsiębiorstw i instytucji, szkolenie służb mundurowych, 
kultura fizyczna, nauka gimnastyki, usługi klubów zdrowia, 
trening personalny i grupowy ogólnorozwojowy, gimnasty-
ka korekcyjna, trening mentalny, gimnastyka wyszczupla-
jąca, przygotowywanie planów treningowych i dietetycz-
nych, szkolenia w zakresie obrony koniecznej, postępowania 
w przypadku zagrożenia terrorystycznego, przestępczości 
ulicznej, zajęcia sportowe dla dzieci, przeprowadzanie eg-
zaminów na stopnie uczniowskie i szkoleniowe w zakresie 
kickboxingu, kursy dla trenerów sportowych, 43 organizacja 
obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, or-
ganizowanie seminariów i eventów sportowych, 44 masaż 
leczniczy, rehabilitacyjny, relaksacyjny, odchudzający, anty-
cellulitowy, fizjoterapia, kursy masażu.

(210) 488767 (220) 2018 07 30
(731) IWANOWSKA VICTORIA, Warszawa
(540) VICTORIA TRAVEL

(531) 01.03.01, 01.03.02, 01.03.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podroż, rezerwacja 
transportu, organizowanie rejsów, przenoszenie przewóz 
bagaży, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów po-
droży, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi 
w zakresie podroży, usługi agencji podróży w zakresie podró-
ży biznesowych, organizowanie podroży, organizowanie po-
droży biznesowych, planowanie, organizowanie i rezerwacja 
podroży, doradztwo w zakresie podroży, usługi transporto-
we, usługi transportu osób, usługi transportu bagażu, usługi 
transportu towarów, 41 organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadze-
nie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, 
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowa-
nie zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], 
prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, rezerwowanie 
miejsc na pokazy, usługi rozrywkowe, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, szkolenia edukacyjne, organizacja 
szkoleń, kursy szkoleniowe, szkolenia biznesowe, szkolenia 
w zakresie reklamy, szkolenia personelu, organizowanie kon-
kursów, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizacja kon-
kursów w dziedzinie rozrywki.

(210) 488768 (220) 2018 07 30
(731) KUBICKI ARKADIUSZ CHI, Starogard Gdański
(540) Chi of love Chi COLLAGEN elixir

(531) 17.02.13, 17.02.25, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
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(210) 488778 (220) 2018 07 30
 (310) 40-2018-0014310 (320) 2018 01 30 (330) KR
(731) EM-TECH Co., Ltd., Changwon-si, KR
(540) MY THEATER
(510), (511) 9 bezprzewodowe (bluetooth) wzmacniacze 
dźwięku, bezprzewodowe (bluetooth) słuchawki dousz-
ne, bezprzewodowe (bluetooth) głośniki, bezprzewodowe 
(bluetooth) urządzenia nadawczo-odbiorcze, bezprze-
wodowe (bluetooth) telefony głośnomówiące, bezprze-
wodowe (bluetooth) zestawy słuchawkowe, urządzenia 
do łączności bezprzewodowej (bluetooth), aparatura łącz-
nościowa bezprzewodowa (bluetooth), bezprzewodowe 
(bluetooth) nadawczo-odbiorcze wzmacniacze dźwięku dla 
smartfonów, bezprzewodowe (bluetooth) urządzenia dla 
smartfonów.

(210) 488781 (220) 2018 07 30
(731) KRÓL JAN PPH KRYSTJAN, Starowa Góra
(540) crazysocks

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki.

(210) 488791 (220) 2018 07 30
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) MULTIWITAMINA FRESH & JUICY smak Mandarynka 

i Cytryna suplement diety

(531) 05.07.11, 05.07.12, 05.07.22, 01.15.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żyw-
ności do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów 
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecz-
nicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwie-
rząt, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do spo-
rządzania napojów, napoje musujące, pastylki do sporządza-
nia napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów, 
proszek do wytwarzania napojów.

(210) 488792 (220) 2018 07 30
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) MULTIWITAMINA FRESH & JUICY smak Truskawka 

I Rabarbar suplement diety

(531) 05.07.08, 08.01.11, 01.15.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żyw-
ności do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów 
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecz-
nicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwie-
rząt, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do spo-
rządzania napojów, napoje musujące, pastylki do sporządza-
nia napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów, 
proszek do wytwarzania napojów.

(210) 488793 (220) 2018 07 30
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) MULTIWITAMINA FRESH & JUICY smak Limonka 

i Mięta suplement diety

(531) 01.15.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.07.21, 05.07.22, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żyw-
ności do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów 
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecz-
nicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwie-
rząt, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do spo-
rządzania napojów, napoje musujące, pastylki do sporządza-
nia napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów, 
proszek do wytwarzania napojów.

(210) 488794 (220) 2018 07 30
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) MULTIWITAMINA FRESH & JUICY smak Cytryna 

i Limonka suplement diety

(531) 01.15.21, 05.07.12, 05.07.21, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żyw-
ności do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów 
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecz-
nicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwie-
rząt, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do spo-
rządzania napojów, napoje musujące, pastylki do sporządza-
nia napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów, 
proszek do wytwarzania napojów.
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(210) 488804 (220) 2018 07 27
(731) BROŻEK TOMASZ, Pękowice
(540) hellopark
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 488805 (220) 2018 07 27
(731) BROŻEK TOMASZ, Pękowice
(540) hellopark

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 488816 (220) 2018 07 30
(731) GOLDFARB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Koszalin

(540) NA TROPIE NIERUCHOMOŚCI NA TROPIE 
NIERUCHOMOŚCI.pl

(531) 03.01.08, 03.01.22, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości.

(210) 488823 (220) 2018 07 30
(731) TRADING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) INGALIPT
(510), (511) 3 preparat w spreju z miętą i eukaliptusem.

(210) 488824 (220) 2018 07 30
(731) TRADING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) HLOROFILLIPT
(510), (511) 3 sprej z eukaliptusem, 5 suplement diety.

(210) 488841 (220) 2018 07 31
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Multisan Nektar

(531) 29.01.14, 27.05.01, 08.07.25
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów we-
terynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplemen-
ty diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, 
produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza 
dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, kar-
my i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt.

(210) 488842 (220) 2018 07 31
(731) ANTCZAK CALISIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz

(540) CALISIA ONE

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 36 wynajem powierzchni biurowej, 43 wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowa-
nie sal na zebrania.

(210) 488843 (220) 2018 07 31
(731) FUNDACJA SERCE DLA ZWIERZĄT, Warszawa
(540) FUNDACJA SERCE DLA ZWIERZĄT

(531) 03.01.06, 03.01.08, 02.09.01, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne w od-
niesieniu do zwierząt, zbiórki funduszy na cele charytatywne 
w odniesieniu do zwierząt, organizowanie zbiórek pieniędzy 
w odniesieniu do zwierząt, tworzenie i organizowanie fun-
duszy na cele pomocy zwierzętom, finansowe zarządzanie 
funduszami na potrzeby pomocy zwierzętom, finansowe 
wsparcie projektów i działań na potrzeby pomocy zwierzę-
tom, pośrednictwo ubezpieczeniowe związane ze zwierzę-
tami, 44 usługi weterynaryjne, kliniki dla zwierząt, usługi ana-
liz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi 
w zakresie fizjoterapii i fizykoterapii dla zwierząt, informacja 
o tych usługach, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami 
domowymi, usługi hoteli dla zwierząt, opieka nad zwierzę-
tami w celu ich przysposobienia do adopcji, usługi w zakre-
sie adopcji zwierząt, konsultacje i doradztwo odnoszące się 
do w/w usług, usługi doradcze związane z opieką nad zwie-
rzętami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, 
udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, planowanie 
i przeprowadzanie imprez informacyjnych w celu doradz-
twa z zakresu tematów dotyczących zdrowia w odniesieniu 
do zwierząt, doradztwo dotyczące zdrowia, żywienia i pie-
lęgnacji zwierząt, udzielanie informacji dotyczących zdro-
wia, żywienia i pielęgnacji zwierząt za pomocą Internetu, 
45 usługi ochrony zwierząt, usługi w zakresie adopcji zwie-
rząt i pośredniczenie w adopcji, agencje adopcyjne, pomoc 
w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, usługi 
monitoringu dla zwierząt domowych z wykorzystaniem 
mikroczipów, opieka nad zwierzętami domowymi pod nie-
obecność właściciela, dochodzenia dotyczące znęcania się 
nad zwierzętami.

(210) 488844 (220) 2018 07 31
(731) SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) SSW Pragmatic Solutions
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(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, analiza informacji w zakre-
sie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących za-
rządzania działalnością gospodarczą, analiza statystyk doty-
czących działalności gospodarczej, analiza systemów zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, analiza trendów bizneso-
wych, analiza trendów marketingowych, analiza zarządzania 
w biznesie, analiza zysków biznesowych, analizy biznesowe 
rynków, analizy ekonomiczne do celów działalności gospo-
darczej, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, 
analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych 
do celów działalności gospodarczej, badania biznesowe, ba-
dania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczą-
ce informacji na temat firm, badania dotyczące informacji 
biznesowych, badania i ankiety w zakresie działalności go-
spodarczej, badania i pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, badania projektów dotyczących działalności 
gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania 
w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności gospo-
darczej i usługi doradcze, biznesowe oceny i wyceny w spra-
wach handlowych, doradztwo w zakresie analizy bizneso-
wej, dostarczanie danych dotyczących działalności gospo-
darczej, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie 
informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, 
ekonomiczne prognozy, informacja o działalności gospodar-
czej i informacja handlowa, informacje i opinie ekspertów 
dotyczące firm i przedsiębiorstw, ocena możliwości w zakre-
sie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań 
i badań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje 
w zakresie analizy biznesowej, prognozy i analizy ekono-
miczne, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, raporty 
i badania rynkowe, udostępnianie informacji biznesowych 
dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji dotyczących 
handlu, udostępnianie informacji dotyczących przetwarza-
nia danych, udostępnianie informacji na temat działalności 
gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie analityki biz-
nesowej, usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie 
działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące 
przedsiębiorstw, usługi w zakresie analiz dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych doty-
czących działalności gospodarczej, usługi w zakresie infor-
macji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie informacji handlowej, wyceny dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębior-
stwach, wyceny handlowe, zbieranie i analizy informacji i da-
nych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, przetwa-
rzanie danych do celów administracyjnych, usługi biurowe, 
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia fir-
my, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię-
biorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą, negocjowa-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie stra-
tegii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie działalno-

ści gospodarczej, pomoc biznesowa przy prowadzeniu 
przedsiębiorstw, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu, pomoc w za-
rządzaniu sprawami biznesowymi, prowadzenie przedsię-
biorstw [dla osób trzecich], przygotowywanie dokumentów 
związanych z działalnością gospodarczą, usługi biur bizneso-
wych, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, świadczenie pomocy 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi nawiązywania 
kontaktów zawodowych, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi pośrednictwa w interesach, usługi w zakresie business 
intelligence [analityki biznesowej], usługi w zakresie czynno-
ści biurowych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów 
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakre-
sie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie wywiadu kon-
kurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością 
handlową, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowa-
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie procesa-
mi biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, 
usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, reklama, usługi agencji marketingowych, usługi 
marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, usługi w zakresie reklamy, pośrednictwo w działalności 
handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi doradcze 
związane z transakcjami handlowymi, usługi w zakresie han-
dlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 36 usługi finan-
sowe, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obrót towa-
rami giełdowymi i papierami wartościowymi, usługi finanso-
wania, usługi inwestycyjne, administrowanie finansami, do-
radztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], 
maklerstwo, planowanie i zarządzanie finansowe, pośrednic-
two w usługach finansowych, powiernictwo, pozyskiwanie 
kapitału finansowego, zarządzanie aktywami, zarządzanie fi-
nansami, usługi w zakresie nieruchomości, doradztwo w za-
kresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wycen, 41 tłu-
maczenia, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie wykładów, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, przeprowadzanie 
konwencji, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, publikowanie, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), usługi wydawnicze, edukacja, usługi edukacyj-
ne, 45 usługi lobbystyczne inne niż w celach handlowych, 
usługi w zakresie lobbingu politycznego, usługi prawne, ba-
dania prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach 
sądowych, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, 
kompilacja informacji prawnych, mediacje, organizowanie 
świadczenia usług prawnych, porady prawne i zastępstwo 
procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, praw-
ne administrowanie licencjami, profesjonalne usługi dorad-
cze dotyczące zagadnień prawnych, rejestrowanie nazw 
domen [usługi prawne], rozstrzyganie spraw spornych, spo-
rządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów 
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i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regula-
cjami, sprawy sporne (usługi pomocy w -), udzielanie infor-
macji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji 
sądowych, udzielanie informacji związanej ze sprawami 
prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, 
usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania 
sporów, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, 
usługi biegłych sądowych, usług doradców podatkowych, 
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi informacyjne w od-
niesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi 
kancelarii patentowych, usługi komornicze (usługi prawne), 
usługi monitorowania prawnego, usługi notarialne, usługi 
notariuszy, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne 
z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi kontrolowania 
i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane z ne-
gocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usłu-
gi radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi 
rzeczników patentowych, usługi w zakresie badań i docho-
dzeń prawniczych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi 
wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w spo-
rach sądowych, wynajem nazw domen internetowych, za-
rządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej 
i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób 
trzecich [usługi prawne], zarządzanie własnością intelektual-
ną, zarządzanie własnością przemysłową.

(210) 488845 (220) 2018 07 31
(731) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Racula

(540) MISUTO
(510), (511) 30 herbata, substytuty herbaty, ekstrakty herba-
ty, surogaty herbaty, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, 
artykuły spożywcze na bazie herbaty, produkty spożywcze 
na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty, herbata mrożo-
na, herbaty owocowe, herbaty aromatyzowane, 32 napoje 
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
napoje na bazie herbaty, napoje energetyzujące, napoje 
gazowane, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napo-
je sportowe wzbogacane proteinami, soki, syropy, sorbety, 
woda, 35 sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, 
sprzedaż on-line, sprzedaż dla osób trzecich towarów: her-
bata, substytuty herbaty, ekstrakty herbaty, surogaty herba-
ty, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, artykuły spożywcze 
na bazie herbaty, produkty spożywcze na bazie herbaty, 
napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbaty owoco-
we, herbaty aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje energetyzujące, 
napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, soki, syropy, sor-
bety, woda, suplementy diety na bazie herbaty, dietetyczna 
żywność na bazie herbaty, dietetyczne napoje na bazie her-
baty, lecznicze napoje na bazie herbaty, herbaty lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 488846 (220) 2018 07 31
(731) SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) SSW Pragmatic Solutions
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-

nych z działalnością gospodarczą, analiza informacji w za-
kresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących 
zarządzania działalnością gospodarczą, analiza statystyk 
dotyczących działalności gospodarczej, analiza systemów 
zarządzania działalnością gospodarczą, analiza trendów 
biznesowych, analiza trendów marketingowych, analiza za-
rządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych, analizy 
biznesowe rynków, analizy ekonomiczne do celów działal-
ności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy 
gospodarcze, analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz 
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, bada-
nia biznesowe, badania dla celów działalności gospodar-
czej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania 
dotyczące informacji biznesowych, badania i ankiety w za-
kresie działalności gospodarczej, badania i pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, badania projektów 
dotyczących działalności gospodarczej, badania rynku 
i analizy biznesowe, badania w zakresie biznesu, badania 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, biz-
nesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, doradz-
two w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie danych 
dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie infor-
macji handlowych, dostarczanie informacji handlowych 
związanych z przedsiębiorstwami, ekonomiczne prognozy, 
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlo-
wa, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przed-
siębiorstw, ocena możliwości w zakresie działalności go-
spodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynko-
wych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, prognozy i analizy ekonomiczne, prze-
prowadzanie wycen przedsiębiorstw, raporty i badania 
rynkowe, udostępnianie informacji biznesowych dla przed-
siębiorstw, udostępnianie informacji dotyczących handlu, 
udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania da-
nych, udostępnianie informacji na temat działalności go-
spodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie analityki biz-
nesowej, usługi dotyczące badania i informacji w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, usługi informacyjne doty-
czące przedsiębiorstw, usługi w zakresie analiz dotyczących 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych 
dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodar-
czej, usługi w zakresie informacji handlowej, wyceny doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsię-
biorstwach, wyceny handlowe, zbieranie i analizy informa-
cji i danych związanych z zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 
usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi re-
krutacji personelu, administrowanie i zarządzanie działal-
nością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsię-
biorstwa, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, badania dotyczące działalności gospodarczej, do-
radztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekspertyzy w za-
kresie wydolności przedsiębiorstw, nadzór nad działalno-
ścią gospodarczą, negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organi-
zacja działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], planowanie działalności gospodarczej, pomoc 
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, po-
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moc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu sprawami biz-
nesowymi, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trze-
cich], przygotowywanie dokumentów związanych z dzia-
łalnością gospodarczą, usługi biur biznesowych, usługi do-
radcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, świadczenie pomocy w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi nawiązywania kontak-
tów zawodowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
pośrednictwa w interesach, usługi w zakresie Business Intel-
ligence [analityki biznesowej], usługi w zakresie czynności 
biurowych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów 
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w za-
kresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie wywiadu 
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działal-
nością handlową, zarządzanie handlowe w zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, usługi organizowania targów i wystaw han-
dlowych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, reklama, usługi agencji marketin-
gowych, usługi marketingowe, usługi reklamowe, promo-
cyjne i public relations, usługi w zakresie reklamy, pośred-
nictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośred-
nictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, po-
średnictwo w zakresie transakcji handlowych i umów han-
dlowych, usługi doradcze związane z transakcjami handlo-
wymi, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie finansów, obrót towarami giełdowymi i papiera-
mi wartościowymi, usługi finansowania, usługi inwestycyj-
ne, administrowanie finansami, doradztwo w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem [finansowym], maklerstwo, planowa-
nie i zarządzanie finansowe, pośrednictwo w usługach fi-
nansowych, powiernictwo, pozyskiwanie kapitału finanso-
wego, zarządzanie aktywami, zarządzanie finansami, usługi 
w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nierucho-
mości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania 
majątkiem i nieruchomościami, usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, usługi w zakresie wycen, 41 tłumacze-
nia, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie wykładów, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, przeprowadzanie 
konwencji, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, publikowanie, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), usługi wydawnicze, edukacja, usługi 
edukacyjne, 45 usługi lobbystyczne, inne niż w celach han-
dlowych, usługi w zakresie lobbingu politycznego, usługi 
prawne, badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo 
w sporach sądowych, doradztwo związane z rejestracją 
nazw domen, kompilacja informacji prawnych, mediacje, 
organizowanie świadczenia usług prawnych, porady praw-
ne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach 
prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjo-
nalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, re-
jestrowanie nazw domen [usługi prawne], rozstrzyganie 
spraw spornych, sporządzanie ekspertyz prawnych, spraw-

dzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności 
z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy w 
-), udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, 
udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji zwią-
zanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi alternatywne-
go rozwiązywania sporów, usługi arbitrażu, mediacji i roz-
strzygania sporów, usługi biegłych sądowych, usługi do-
radców podatkowych, usługi doradcze w zakresie prawa, 
usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, usługi kancelarii patentowych, usługi 
komornicze (usługi prawne), usługi monitorowania praw-
nego, usługi notarialne, usługi notariuszy, usługi prawne 
w zakresie mediacji, usługi prawne z zakresu zarządzania 
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw li-
cencyjnych, usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, usługi prawne związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej, usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, usługi radców praw-
nych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi rzeczników pa-
tentowych, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawni-
czych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi wsparcia 
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądo-
wych, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie 
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw 
autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich 
[usługi prawne], zarządzanie własnością intelektualną, za-
rządzanie własnością przemysłową.

(210) 488847 (220) 2018 07 31
(731) NOWACKA MARTA, Łódź
(540) ARCHIZO

(531) 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 28 klocki przedstawiające obiekt architekto-
niczny służące do zabawy/budowy/edukacji-projektowanie, 
wykonanie i dystrybucja, jednoelementowe architektonicz-
ne odzwierciedlenia budynków, 41  edukacyjne warsztaty 
architektoniczne z wykorzystaniem klocków Archizo.

(210) 488848 (220) 2018 07 31
(731) STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

NA WYNAJEM MIESZKANICZNIK, Warszawa
(540) STOWARZYSZENIE MIESZKANICZNIK Wspieramy 

wynajmujących mieszkania

(531) 07.01.08, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie ma-
jątkiem, wycena w kwestiach majątku nieruchomego, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem miesz-
kań/pomieszczeń biurowych.
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(210) 488849 (220) 2018 07 31
(731) FITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 05.05.03, 03.07.06, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosme-
tyki do włosów, kosmetyki nawilżające, kosmetyki funkcjo-
nalne, kremy kosmetyczne, 35 reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, próbki kolportaż, udzielanie porad 
konsumentom (informacja handlowa), wystawy handlowe, 
44 usługi kosmetyczne.

(210) 488851 (220) 2018 07 31
(731) ARENART RENATA BRZOZOWSKA ARTUR RODŹ 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) ARENART FOREVER

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety 
[biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzo-
stwo], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria 
z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki 
[biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bran-
soletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszka-
mi], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub de-
koracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], budziki, chro-
nografy, czasomierze [zegarki], diamenty, druciki z metali 
szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, 
gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, kabo-
szony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki 
na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji wyrobów jubi-
lerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu 
biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze z me-
tali szlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy z metali 
szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki [biżuteria], łańcusz-
ki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, 
medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone 
lub półprzetworzone, misbaha [sznury modlitewne], mone-
ty, naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], 
nici ze srebra (biżuteria), obudowy zegarów, odznaki z me-
tali szlachetnych, osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego 
bursztynu, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły 
z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżute-
ria], platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki 
z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu, pudeł-
ka do eksponowania zegarków, pudełka z metali szlachet-
nych, rod, różańce, ruten, spinel [kamienie szlachetne], spinki 
do mankietów, sprężyny do zegarków, srebrne nici [biżute-
ria], srebro, nieprzetworzone lub kute, stopery, stopy metali 
szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki [biżuteria], szpilki 
do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, 
tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów 

i zegarków), wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, 
zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bre-
loków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary 
atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, ze-
gary sterujące [zegary wzorcowe], złote nici [biżuteria], złoto, 
nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony 
miedziane.

(210) 488856 (220) 2018 07 31
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) SanBull HP

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów we-
terynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplemen-
ty diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, 
produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza 
dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, kar-
my i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt.

(210) 488880 (220) 2018 07 31
(731) KUKOWSKI JAROSŁAW, Tczew
(540) GQ GALERIA QUANTUM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z dziełami sztuki, organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, 
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi aukcyjne, 41 usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki 
świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunika-
cyjnych, wystawy sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki, usługi 
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi związane z wystawami 
sztuki, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie 
krytyki sztuki, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe 
świadczone przez galerie sztuki.

(210) 488881 (220) 2018 07 31
(731) KUKOWSKI JAROSŁAW, Tczew
(540) QUANTUM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z dziełami sztuki, organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, 
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi aukcyjne, 41 usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki 
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świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunika-
cyjnych, wystawy sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki, usługi 
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi związane z wystawami 
sztuki, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie 
krytyki sztuki, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe 
świadczone przez galerie sztuki.

(210) 488890 (220) 2018 08 01
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL Samo dobro KONTROLA OD POLA DO 

STOŁU GWARANCJA 100% jakości

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.04, 03.07.24, 05.07.02, 08.07.11, 
18.01.07, 18.01.08, 25.01.01, 25.05.03

(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowa-
ne, wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony, 
drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, golonki, parówki, 
kabanosy, wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryj-
ne, pasztety, jaja, flaki, krokiety, dziczyzna, konserwy mięsne, 
ekstrakty mięsne, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, 
owoce i warzywa konserwowane, grzyby suszone, koncen-
traty, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek 
i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty 
z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane, 
półprodukty z nadzieniem, drób w galarecie i galarety dro-
biowe, kiełbasy, wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, 
kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, 43 usługi ga-
stronomiczne, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej 
obsługi, stołówek, restauracji, restauracji samoobsługowych, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie.

(210) 488900 (220) 2018 08 01
(731) ŁUCZYŃSKI TOMASZ FABRYKA ZACISKÓW 

HAMULCOWYCH, Mieronice
(540) elerte

(531) 29.01.12, 27.05.01, 14.03.13, 15.07.01, 15.07.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepie i hur-
towni zestawów naprawczych do układów hamulcowych - 
oraz układów hamulcowych do samochodów ciężarowych, 
naczep, przyczep i autobusów, 37 usługi w zakresie regene-
racji i naprawy układów hamulcowych do samochodów cię-
żarowych, naczep, przyczep i autobusów.

(210) 488923 (220) 2018 08 02
(731) GÓRNIAK AGNIESZKA ZAKŁAD USŁUGOWO- 

-HANDLOWY DEGAMEX, Połaniec

(540) QPR
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, bitu-
miczne wyroby dla budownictwa, masy bitumiczne, mie-
szanki mineralno - bitumiczne, mieszanki mineralno - asfal-
towe, asfalt, masy asfaltowe, beton asfaltowy, cegła, cement, 
piasek z wyjątkiem formierskiego, gips, glina ceglarska, ka-
mień, kruszywa budowlane, marmur, wapno, żwir, beton, 
mieszanki betonowe, zaprawy budowlane.

(210) 488942 (220) 2018 08 01
(731) HEALTH WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hashimoto Plan

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suple-
menty żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy od-
żywcze, mineralne suplementy diety, preparaty i substancje 
farmaceutyczne, żywność specjalnego przeznaczenia me-
dycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, 
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żyw-
ności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty 
wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze, sub-
stancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herba-
ty lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, 
płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żu-
cia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 41 publikowanie 
czasopism internetowych, usługi publikacji, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, 
usługi w zakresie publikacji biuletynów, udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie semina-
riów i warsztatów [szkolenia], usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
kongresów, organizowanie imprez edukacyjnych, publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, 
nauczanie, działalność edukacyjna, organizowanie edukacji 
dzieci oraz dorosłych w zakresie ochrony zdrowia i leczenia, 
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, kon-
ferencji, seminariów, kongresów z zakresu ochrony zdrowia 
i leczenia, usługi w zakresie edukacji, upowszechniania wiedzy 
o skutkach niezdrowego trybu życia, doradztwo oraz usługi 
konsultingowe w zakresie ochrony zdrowia i leczenia.

(210) 488943 (220) 2018 08 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LIFT 4 SKIN BY OCEANIC INSTANT REDUCER
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgna-
cji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, se-
rum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki 
eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty 
przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i ką-
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pieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznok-
ci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farma-
ceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do ce-
lów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze 
tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, 
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost wło-
sów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów 
leczniczych.

(210) 488960 (220) 2018 08 02
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) JĘZORKI SZYBCIORKI

(531) 03.13.07, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry 
towarzyskie.

(210) 488961 (220) 2018 08 02
(731) WĄCZEK ADRIAN ŁUKASZ MONEYON, Lubin
(540) MoneyOn

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, wycena finansowa, 
ubezpieczenia, usługi bankowe, wycena nieruchomości, 
informacje finansowe, transakcje finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, pośrednic-
two finansowe, operacje finansowe, agencje kredytowe, po-
średnictwo w zawieraniu umów kredytowych, kredyty hipo-
teczne, konsolidacyjne, kredyty na działalność gospodarczą, 
doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi w zakresie 
prezentacji domów i mieszkań umożliwiające swobodny 
wybór w celu ich sprzedaży, umowy kredytowe.

(210) 488964 (220) 2018 08 02
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Everest
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry 
planszowe.

(210) 488965 (220) 2018 08 02
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) EVEREST

(531) 02.01.08, 06.01.01, 24.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry 
planszowe.

(210) 488967 (220) 2018 08 02
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Kule spryciule
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towa-
rzyskie, kule do gry, gry magnetyczne.

(210) 488968 (220) 2018 08 02
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) KULE SPRYCIULE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towa-
rzyskie, kule do gry, gry magnetyczne.

(210) 488999 (220) 2018 08 03
(731) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) I crypto

(531) 02.09.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 okładki czasopism, periodyki [czasopisma], 
czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, czasopisma 
fachowe, 41 kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kultu-
ralne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie materia-
łów drukowanych, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie elektroniczne, publikowanie czasopism, publi-
kowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie 
w formie elektronicznej, publikowanie multimedialne maga-
zynów, czasopism i gazet, publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych w systemie on-line, organizowanie wystaw 
i konkursów nie do celów reklamowych i handlowych, or-
ganizowanie seminariów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji.

(210) 489010 (220) 2018 08 03
(731) SZKOLENIA OSTEOPATYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(540) SZKOŁA OSTEOPATII PEDIATRYCZNEJ MARCIN 
GANOWSKI
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(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, 
usługi szkolenia personelu, prowadzenia warsztatów [szkole-
nia], szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich lecze-
nia, 44 osteopatia, opieka zdrowotna związana z osteopatią.

(210) 489012 (220) 2018 08 03
(731) SZKOLENIA OSTEOPATYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(540) OSTEOPATHIC INTEGRATION BY MARCIN GANOWSKI

(531) 26.03.03, 26.03.10, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, 
usługi szkolenia personelu, 44 osteopatia, opieka zdrowotna 
związana z osteopatią.

(210) 489020 (220) 2018 08 03
(731) PJ TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lidzbark Warmiński
(540) AGRIF

(531) 05.07.02, 05.07.03, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 części zamienne do maszyn rolniczych, ha-
mulce taśmowe [części maszynowe nie do pojazdów lądo-
wych], hamulce klockowe [części maszyn nie do pojazdów 
lądowych], części układu hamulcowego do maszyn, części 
hamulców do maszyn wykonane z materiałów o właściwo-
ściach ciernych, okładziny hamulców [części do maszyn], 
hamulce pras, chłodnice do pojazdów, pneumatyczne urzą-
dzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], 
hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi 
[części maszyn], głowice cylindrów wykonane z odlewów 
ze stopów metali lekkich [części do maszyn], bloki cylindrów 
[części do maszyn], cylindry będące częściami do maszyn, 
przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych 
oraz ich części i osprzęt, sprzęgła hydrauliczne stanowiące 
części maszyn, elementy sprzęgła i przekładni maszyno-
wych inne niż do pojazdów lądowych, oraz części do nich, 
wahacze [części do maszyn], noże (części do maszyn), ostrza 
(części do maszyn), ostrza do sieczkarni [części do maszyn], 
brzeszczoty pił tarczowych będące częściami do maszyn, 
atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania 
upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze [części maszyn], lan-
ce opryskiwaczy będące przyrządami rolniczymi, poziome 
rury rozdzielcze opryskiwacza z rozpylaczami do upraw, gą-
sienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, 
gumowe bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych 
w maszynach rolniczych, koła pasowe napędowe do pasów 
pędnych maszyn rolniczych, koła maszyn, koła zębate będą-
ce częściami do maszyn, części do silników mechanicznych 
do pojazdów lądowych, paski do silników maszyn rolniczych, 

filtry [części maszyn lub silników], tłoki [części maszyn lub 
silników], tłoczniki [części do maszyn], obudowy do silni-
ków [części pojazdów], pompy [części maszyn lub silników], 
pompy cieplne [części do maszyn], ładowarki do maszyn 
rolniczych, pasy napędowe do maszyn rolniczych, siewniki 
rzędowe [części do maszyn], podajniki grawitacyjne mon-
towane na siewnikach, łożyska do montażu [części maszyn], 
łożyska wałeczkowe [części do maszyn], wkładki do łożysk 
[części maszyn], skrzynie biegów będące częściami maszyn, 
tuleje będące częściami maszyn, wały turbin [części do ma-
szyn], zawory [części maszyn], zawory dozujące [części ma-
szyn], zawory sterujące [części do maszyn], sprężyny [części 
maszyn], sprężyny amortyzacyjne będące częściami ukła-
du zawieszenia maszyn, łańcuchy do podnośników [części 
maszyn], walce prasujące [części do maszyn], cewki [części 
maszyn], filtry do smarów [części maszyn] lemiesze płu-
gów, akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, 
akcesoria rozpylające [części maszyn], amortyzatory do ma-
szyn, tłoki do amortyzatorów, amortyzatory pneumatyczne 
do maszyn, trzpienie [części do maszyn], chwytaki dosiana 
[maszyny lub części maszyn], wałki przesiewające [części 
do maszyn], przekładnie redukcyjne [części do maszyn], cen-
tra rotacyjne [części do maszyn], przewody spalinowe [części 
do maszyn], palce rozdzielacza do maszyn do rozdrabniania, 
35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wyko-
rzystaniem telekomunikacji następujących towarów: części 
zamienne do maszyn rolniczych, hamulce taśmowe [części 
maszynowe nie do pojazdów lądowych], hamulce klockowe 
[części maszyn nie do pojazdów lądowych], części układu 
hamulcowego do maszyn, części hamulców do maszyn 
wykonane z materiałów o właściwościach ciernych, okła-
dziny hamulców [części do maszyn], hamulce pras, chłod-
nice do pojazdów, pneumatyczne urządzenia do otwierania 
i zamykania drzwi [części maszyn], hydrauliczne urządzenia 
do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], głowice 
cylindrów wykonane z odlewów ze stopów metali lekkich 
[części do maszyn], bloki cylindrów [części do maszyn], cy-
lindry będące częściami do maszyn, przenośniki do maszyn 
i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, 
sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn, elementy 
sprzęgła i przekładni maszynowych inne niż do pojazdów 
lądowych, oraz części do nich, wahacze [części do ma-
szyn], noże (części do maszyn), ostrza (części do maszyn), 
ostrza do sieczkarni [części do maszyn], brzeszczoty pił 
tarczowych będące częściami do maszyn, atomizatory sta-
nowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, 
opryskiwacze rolnicze [części maszyn], lance opryskiwaczy 
będące przyrządami rolniczymi, poziome rury rozdzielcze 
opryskiwacza z rozpylaczami do upraw, gąsienice gumowe 
będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gumowe bież-
nie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach 
rolniczych, koła pasowe napędowe do pasów pędnych ma-
szyn rolniczych, koła maszyn, koła zębate będące częściami 
do maszyn, części do silników mechanicznych do pojazdów 
lądowych, paski do silników maszyn rolniczych, filtry [części 
maszyn lub silników], tłoki [części maszyn lub silników], tłocz-
niki [części do maszyn], obudowy do silników [części pojaz-
dów], pompy [części maszyn lub silników], pompy cieplne 
[części do maszyn], ładowarki do maszyn rolniczych, pasy 
napędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzędowe [części 
do maszyn], podajniki grawitacyjne montowane na siewni-
kach, łożyska do montażu [części maszyn], łożyska wałecz-
kowe [części do maszyn], wkładki do łożysk [części maszyn], 
skrzynie biegów będące częściami maszyn, tuleje będące 
częściami maszyn, wały turbin [części do maszyn], zawory 
[części maszyn], zawory dozujące [części maszyn], zawory 
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sterujące [części do maszyn], sprężyny [części maszyn], sprę-
żyny amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia 
maszyn, łańcuchy do podnośników [części maszyn], walce 
prasujące [części do maszyn], cewki [części maszyn], filtry 
do smarów [części maszyn], lemiesze pługów, akumulatory 
hydrauliczne stanowiące części maszyn, akcesoria rozpylają-
ce [części maszyn], amortyzatory do maszyn, tłoki do amor-
tyzatorów, amortyzatory pneumatyczne do maszyn, trzpie-
nie [części do maszyn], chwytaki dosiana [maszyny lub części 
maszyn], wałki przesiewające [części do maszyn], przekład-
nie redukcyjne [części do maszyn], centra rotacyjne [części 
do maszyn], przewody spalinowe [części do maszyn], palce 
rozdzielacza do maszyn do rozdrabniania.

(210) 489035 (220) 2018 08 03
(731) WASZKIEWICZ IRENA STACJA TURYSTYCZNA 

KRUTYNIANKA, Olsztyn
(540) STACJA TURYSTYCZNA Krutynianka

(531) 01.03.01, 01.03.06, 01.03.09, 01.03.12, 03.07.21, 03.07.24, 
01.15.24, 05.01.03, 05.01.06, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 organizowanie przyjęć, wypoczynek, rekre-
acja, 43 eksploatacja terenów kempingowych, noclegi, re-
stauracja, domy turystyczne, wakacje, usługi turystyczne.

(210) 489040 (220) 2018 08 03
(731) TKACZYK KAROLINA BAMBOLA, Piaseczno
(540) Bambola

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.01.03, 25.01.09, 05.03.13, 05.03.17, 
09.01.10

(510), (511) 28 gry, zabawki.

(210) 489064 (220) 2018 08 06
(731) SZCZEPANOWICZ-CHĘĆ PAULINA, Kraków
(540) Flowers Design flowers for you

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.16
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty cięte, dekoracje kwiatowe [na-
turalne], dekoracje kwiatowe [świeże], dekoracje kwiatowe 
[suszone], kwiaty naturalne, wieńce z kwiatów naturalnych, 
bukiety ze świeżych kwiatów, kompozycje z żywych kwia-
tów, aranżacje z żywych kwiatów, girlandy z kwiatów natu-

ralnych, bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, 
żywe kwiaty, kwiaty świeże, żywe kwiaty naturalne, 44 ukła-
danie kwiatów, wypożyczanie kompozycji kwiatowych, pro-
jektowanie kompozycji kwiatowych, usługi wypożyczania 
aranżacji kwiatowych, usługi w zakresie układania kwiatów, 
usługi projektowania w zakresie układania kwiatów, usługi 
w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, ogrodnic-
two krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz 
budynków.

(210) 489088 (220) 2018 08 06
(731) POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) VIS Á VIS WOLA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, 
pobieranie czynszu, wynajem mieszkań, wynajem zakwate-
rowania (mieszkania), zarządzanie nieruchomością, majątek 
nieruchomy (zarządzanie), dzierżawa majątku nierucho-
mego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wycena nie-
ruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
37 budownictwo.

(210) 489095 (220) 2018 08 06
(731) CZAJKOWSKA KRYSTYNA FIRMA PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWA KRYMAX, Mazańcowice
(540) KRYMAX POLSKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 4 świece, świeczki, świece woskowe, świece za-
pachowe, znicze, knoty do świec i lamp.

(210) 489142 (220) 2018 08 08
(731) BUDARCZYK MICHAŁ, BUDARCZYK MARCIN  

M&M GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) Modermo
(510), (511) 8 sztućce, srebrna zastawa stołowa, sztućce sto-
łowe [noże, widelce i łyżki], sztućce z metali szlachetnych, 
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne 
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, widelce i łyżki, 
noże, 21 talerze, porcelana, miski ze szkła, filiżanki i kubki, 
szklane filiżanki, szklanki i kieliszki, spodki nie z metali szla-
chetnych, zastawa stołowa, porcelanowa zastawa stołowa, 
szklana zastawa stołowa, przybory kuchenne i zastawa sto-
łowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżeczek, podstawki pod 
szklanki, patery.

(210) 489144 (220) 2018 08 08
(731) GŁODEK EWA, GŁODEK MACIEJ IMAGE SPÓŁKA 

CYWILNA, Kraków
(540) SF SIMPLY FINE
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie.
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(210) 489147 (220) 2018 08 08
(731) SIROCKI BARTOSZ, Małkowo
(540) GLANCAUTO
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, konserwacja i napra-
wy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwa-
cja, czyszczenie, reperacja skór, mycie pojazdów, naprawy ta-
picerskie, polerowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów 
przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, konserwacja pod-
wozia pojazdów, konserwacja nadwozia pojazdów, konser-
wacja profili zamkniętych, naprawy blacharskie i lakiernicze 
pojazdów, nakładanie powłoki antykorozyjnej na podwozia 
pojazdów, nakładanie powłok ceramicznych na pojazdy, 
konserwacja felg, nakładanie powłok hydrofobowych szyb 
pojazdów, pranie tapicerki meblowej i samochodowej, reno-
wacja powłoki lakierniczej samochodu, czyszczenie tapicerki 
samochodowej, czyszczenie i pranie dywanów, czyszczenie 
wózków dziecięcych i fotelików dziecięcych.

(210) 489163 (220) 2018 08 08
(731) BYLIŃSKI PAWEŁ PROFINES, Lidzbark
(540) HALO MAZURY

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 transport, organizowanie podróży, usługi 
transportowe autobusowe, wynajmowanie koni, usługi kie-
rowców, przechowywanie łodzi, organizowanie wycieczek, 
usługi osób towarzyszących podróżnym, prowadzenie par-
kingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, transport po-
dróżnych, rezerwowanie miejsc na podróże, pilotowanie, 
przechowywanie łodzi, spacerowe rejsy statkami, transport 
łodziami, statkami, transport rzeczny, wypożyczanie łodzi, 
statków, zwiedzanie turystyczne, 41 rozrywka, informacja 
o rekreacji, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, usługi związane z organizowaniem i obsługą dys-
kotek, edukacja, fotografowanie, fotoreportaże, gimnasty-
ka (instruktaż), obsługa sal do gry, karaoke, usługi klubów 
zdrowia, organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne 
(pokazy), organizowanie i obsługa konferencji, kultura fi-
zyczna, organizowanie obozów sportowych, usługi obozów 
wakacyjnych dotyczące rozrywki, obsługa pól golfowych, 
organizowanie balów, organizowanie przyjęć, parki rozrywki, 
informacja o rozrywce, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
urządzeń sportowych, organizowanie i obsługa kongresów, 
organizowanie i obsługa seminariów, organizowanie i obsłu-
ga sympozjów, organizowanie i obsługa zjazdów, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwatero-
wanie, bary szybkiej obsługi, agencje zakwaterowania, domy 
turystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, restauracje, stołówki, usługi w zakresie wyposażenia 
i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów waka-
cyjnych (zakwaterowanie), rezerwacja miejsc w pensjona-
tach, biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pensjonaty), 
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc 
w hotelach, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kem-

pingowych, wypożyczanie namiotów, usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku w zakresie rezerwacji i zapewnienia 
zakwaterowania.

(210) 489164 (220) 2018 08 08
(731) BYLIŃSKI PAWEŁ PROFINES, Lidzbark
(540) CAMP MAZURY

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, organizowanie podróży, usługi 
transportowe autobusowe, wynajmowanie koni, usługi kie-
rowców, przechowywanie łodzi, organizowanie wycieczek, 
usługi osób towarzyszących podróżnym, prowadzenie par-
kingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, transport po-
dróżnych, rezerwowanie miejsc na podróże, pilotowanie, 
przechowywanie łodzi, spacerowe rejsy statkami, transport 
łodziami, statkami, transport rzeczny, wypożyczanie łodzi, 
statków, zwiedzanie turystyczne, 41 rozrywka, informacja 
o rekreacji, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, usługi związane z organizowaniem i obsługą dys-
kotek, edukacja, fotografowanie, fotoreportaże, gimnasty-
ka (instruktaż), obsługa sal do gry, karaoke, usługi klubów 
zdrowia, organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne 
(pokazy), organizowanie i obsługa konferencji, kultura fi-
zyczna, organizowanie obozów sportowych, usługi obozów 
wakacyjnych dotyczące rozrywki, obsługa pól golfowych, 
organizowanie balów, organizowanie przyjęć, parki rozrywki, 
informacja o rozrywce, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
urządzeń sportowych, organizowanie i obsługa kongresów, 
organizowanie i obsługa seminariów, organizowanie i obsłu-
ga sympozjów, organizowanie i obsługa zjazdów, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwatero-
wanie, bary szybkiej obsługi, agencje zakwaterowania, domy 
turystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, restauracje, stołówki, usługi w zakresie wyposażenia 
i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów waka-
cyjnych (zakwaterowanie), rezerwacja miejsc w pensjona-
tach, biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pensjonaty), 
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc 
w hotelach, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kem-
pingowych, wypożyczanie namiotów, usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku w zakresie rezerwacji i zapewnienia 
zakwaterowania.

(210) 489166 (220) 2018 08 08
(731) UNLIMITED FILM OPERATIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) The Future of Forever
(510), (511) 9 filmy, filmy dokumentalne, seriale, programy 
telewizyjne, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu 
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji 
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi-
medialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki 
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obrazu i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do na-
grywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej 
i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, apli-
kacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, 
etui na telefony komórkowe, pokrowce i futerały na lap-
topy, 35 reklama, organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, lokowanie produktu, usługi merchandisingu, 
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, 
usługi sprzedaży: odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów 
piśmiennych i biurowych, książek, czasopism, gazet, katalo-
gów, plakatów, albumów, podręczników, fotografii, kalen-
darzy, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów 
szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, sprzętów gospo-
darstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, w tym 
za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy), plecaków, 
toreb, portfeli oraz innych artykułów służących do prze-
noszenia, galanterii skórzanej, parasoli, zegarków, biżuterii, 
breloczków, uchwytów i taśmy z naniesionymi znakami 
towarowymi i reklamowymi, znaczków z logo, artykułów 
sportowych i gimnastycznych, zabawek, urządzeń do od-
twarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, słuchawek, akce-
soriów do telefonów komórkowych i aparatów fotograficz-
nych, artykułów kuchennych i gospodarstwa domowego, 
zastawy stołowej, wyrobów szklanych, porcelanowych i ce-
ramicznych, akcesoriów dla zwierząt, wód perfumowanych 
i perfum, świec zapachowych, napojów bezalkoholowych, 
żywności, gier komputerowych, sprzętu komputerowego, 
sprzętu do gier komputerowych i wideo, usługi prowa-
dzenia sprzedaży wyżej wymienionych towarów z na-
niesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypoży-
czanie filmów i seriali, produkcja, prezentacja, dystrybucja 
i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, repor-
taży, programów telewizyjnych, produkcja, prezentacja, 
dystrybucja i wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, 
informacje rozrywkowe, produkcja programów rozrywko-
wych i interaktywnych do dystrybucji za pośrednictwem 
telewizji, telewizji kablowej, telewizji satelitarnej, nośników 
audio i wideo, kaset, dysków optycznych, dysków kompu-
terowych i mediów elektronicznych, produkcja i dostar-
czanie rozrywki za pośrednictwem sieci komunikacyjnych 
i komputerowych, udostępnianie aktualności i informacji 
związanych z kinematografią i sztuką za pośrednictwem 
sieci komunikacyjnych i komputerowych, organizowanie 
występów na żywo, wystawianie spektakli na żywo, przed-
stawienia teatralne, usługi artystów estradowych, rozrywka 
interaktywna online, organizowanie gier i konkursów, or-
ganizowanie festiwali, organizowanie festiwali filmowych, 
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych mate-
riałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i or-
ganizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, organizacja 
i produkcja nagrań filmowych oraz dźwiękowych, usługi 
rozrywkowe związane z grami komputerowymi, usługi 
parków tematycznych i parków rozrywki, usługi edukacyj-
ne i rozrywkowe świadczone w parkach tematycznych lub 
związane z parkami tematycznymi, udostępnianie gry kom-
puterowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci.

(210) 489175 (220) 2018 08 08
(731) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo

(540) Super Bowl

(531) 26.01.18, 09.05.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mieszanki warzywne, mieszanki warzyw 
myte, gotowe do spożycia, sałatki gotowe, sałatki i surówki 
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne świeże i konser-
wowane, sałatki Cezar, sałatki Coleslaw, sałatki z pomidora-
mi koktajlowymi, sałatki i surówki zawierające sałatę, rukolę 
i cykorię, sałatki i surówki zawierające oliwę z oliwek, sałatki 
i surówki zawierające dressing, dania i potrawy gotowe skła-
dające się głównie z warzyw, dania i potrawy gotowe składa-
jące się głównie z owoców, dania i potrawy gotowe składa-
jące się głównie z mięsa, gotowe dania i potrawy warzywne, 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, warzywa w puszkach, kapusta kwaszona, zupy, zupy 
świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, bulion, 
koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, kon-
centraty bulionu i rosołu, sok pomidorowy do celów kulinar-
nych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, soki roślinne 
do gotowania, gotowe produkty z warzyw, 30 dania i potra-
wy gotowe zawierające makaron, dania i potrawy gotowe 
zawierające ryż, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, 
gotowe dania i potrawy na bazie ryżu, dania i potrawy goto-
we suche lub płynne, zawierające głównie makaron, dania 
i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie ryż, 
gotowe przekąski na bazie zbóż, suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, makaron gotowy, chiński makaron instant, ryż, 
ryż gotowy, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresingi, 
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, półprodukty do produkcji 
sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda.

(210) 489179 (220) 2018 08 08
(731) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) Super Bowl
(510), (511) 29 mieszanki warzywne, mieszanki warzyw 
myte, gotowe do spożycia, sałatki gotowe, sałatki i surówki 
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne świeże i konser-
wowane, sałatki Cezar, sałatki Coleslaw, sałatki z pomidora-
mi koktajlowymi, sałatki i surówki zawierające sałatę, rukolę 
i cykorię, sałatki i surówki zawierające oliwę z oliwek, sałatki 
i surówki zawierające dressing, dania i potrawy gotowe skła-
dające się głównie z warzyw, dania i potrawy gotowe składa-
jące się głównie z owoców, dania i potrawy gotowe składa-
jące się głównie z mięsa, gotowe dania i potrawy warzywne, 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, warzywa w puszkach, kapusta kwaszona, zupy, zupy 
świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, bulion, 
koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, kon-
centraty bulionu i rosołu, sok pomidorowy do celów kulinar-
nych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, soki roślinne 
do gotowania, gotowe produkty z warzyw, 30 dania i potra-
wy gotowe zawierające makaron, dania i potrawy gotowe 
zawierające ryż, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, 
gotowe dania i potrawy na bazie ryżu, dania i potrawy goto-
we suche lub płynne, zawierające głównie makaron, dania 
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i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie ryż, 
gotowe przekąski na bazie zbóż, suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, makaron gotowy, chiński makaron instant, ryż, 
ryż gotowy, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresingi, 
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, półprodukty do produkcji 
sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda.

(210) 489188 (220) 2018 08 08
(731) ROYAL JOB AGENCJA PRACY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Royal Job

(531) 29.01.12, 24.09.02, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi opieki zdrowotnej i usługi opieki zdro-
wotnej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, usługi 
opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielę-
gniarskiej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
usługi w zakresie opieki medycznej i zdrowotnej, 45 usługi 
dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepeł-
nosprawnym, usługi w zakresie opieki, świadczenie usług 
wsparcia dla osób starszych w ich domach.

(210) 489198 (220) 2018 08 09
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) Aqua Aksamit
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki ete-
ryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne 
niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, 
błyszczyki do ust, chemiczne produkty do ożywiania kolo-
rów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparata-
mi do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosme-
tyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do gole-
nia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczą-
ce, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, 
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, 
olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki 
toaletowe, ołówki do brwi, paski wybielające zęby, płukan-
ki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji 
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub 
dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty do demakijażu, preparaty do depi-
lacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], prepa-
raty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, 
preparaty do nadawania połysku, preparaty do pielęgnacji 

paznokci, preparaty do prania, preparaty do prania chemicz-
nego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do sa-
moopalania [kosmetyki], preparaty do wywabiania plam, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty 
toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, 
puder do twarzy, sole kąpielowe do celów innych niż leczni-
cze, suche szampony, szampony, ściereczki nasączane deter-
gentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospo-
darstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do nama-
czania prania, środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów 
kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycz-
nych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetycz-
na, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, 
woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [od-
barwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 
zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych.

(210) 489215 (220) 2018 08 09
(731) NOWAK ROKSANA WERONIKA, Słupsk
(540) ARSA

(531) 26.02.07, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 tonery [tusz] do fotokopiarek, wkłady z tone-
rem, pełne, do drukarek i fotokopiarek.

(210) 489218 (220) 2018 08 09
(731) MUSZALSKI MICHAŁ INNOVATICA, Kolonia Poczesna
(540) INNOVATICA
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego, analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwa-
nia pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [gra-
fologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody, 
audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, badania 
biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, 
badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzi-
nie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dzie-
dzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumen-
tów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
netowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzę-
tu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, eksploracja podwodna [akwanautyka], elek-
troniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami 
kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, 
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informa-
cji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, 
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], 
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konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola 
jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputero-
wych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie sys-
temów komputerowych w celu wykrywania awarii, moni-
torowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, 
odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie pro-
jektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], pomiary 
geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geolo-
giczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie programów 
komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowy-
mi produktami dla osób trzecich, prognozowanie pogody, 
prognozy meteorologiczne, programowanie komputerów, 
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, próby 
kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, rozsie-
wanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania 
deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja 
[wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontrola] pojazdów 
pod kątem sprawności, testowanie materiałów, tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzie-
lanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompen-
sacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi 
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania 
danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów 
WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 489224 (220) 2018 08 09
(731) FLEXHR DORADZTWO PERSONALNE AGENCJA 

ZATRUDNIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) HR W BIZNESIE

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi nawiązywania kontaktów zawodo-
wych, usługi nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi 
online z zakresu nawiązywania kontaktów zawodowych, 
usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów bizne-

sowych, 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie -), 
organizowanie i prowadzenie konferencji związanych z biz-
nesem, edukacją, rekrutacją pracowników i zarządzaniem 
zasobami ludzkimi, organizowanie i prowadzenie wykładów, 
usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami 
zarządzania pracownikami, kursy szkoleniowe, prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], szkolenia edukacyjne, szkolenia 
biznesowe, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzi-
nie life coachingu, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi 
publikacji.

(210) 489230 (220) 2018 08 09
(731) SAŁATA JERZY BIFORIA, Sandomierz
(540) Czarna Wdowa
(510), (511) 33 wódka, alkohole wysokoprocentowe, wino-
gronowe wino musujące, wino, wino alkoholizowane, bran-
dy, gin, likiery, rum, sake, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
oraz sprzedaż internetowa alkoholu, alkoholu wysokopro-
centowego, wódki, wina, rumu, likieru.

(210) 489254 (220) 2018 08 10
(731) MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice
(540) FIREMAL
(510), (511) 2 farby, lakiery, emalie.

(210) 489257 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Kotlin

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13, 26.02.07, 
26.02.18

(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery 
owocowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cu-
kru, kremogeny owocowe i warzywne, nadzienia cukier-
nicze owocowe, owoce wysycane i kandyzowane, owoce 
pasteryzowane i mrożone, konserwy warzywne, marynaty 
warzywne, warzywa kwaszone, koncentraty warzywne, wa-
rzywa mrożone, konserwy warzywno-mięsne, owoce i wa-
rzywa konserwowane, suszone i gotowane, duszone owoce, 
mrożone owoce i warzywa, przetwory owocowe i/lub wa-
rzywne, soki (do celów kulinarnych), przecier i koncentrat 
pomidorowy, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki 
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, pikle, zupy 
i składniki do sporządzania zup, zupy gotowe, dania gotowe 
warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, mrożone 
dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym 
flaki, galaretki, dżemy, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodat-
kiem kakao i/lub czekolady, powidła, konfitury, marmolady, 
kompoty, 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe ła-
godne i pikantne, ketchupy, ketchupy łagodne i pikantne, 
sosy i ketchupy smakowe, sosy, w tym do sałatek, majonez, 
musztarda, musy i puree owocowe, sosy i polewy mleczno-
-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy z żurawin lub bo-
rówek, 32 soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, 
soki owocowe słodzone, napoje bezalkoholowe, syropy, pre-
paraty do przygotowywania napojów, moszcze owocowe 
i warzywne.
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(210) 489258 (220) 2018 08 10
(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS BULGARIA EOOD, 

Sofia, BG
(540) MOZAIKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 489260 (220) 2018 08 10
(731) SANO- NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Bekonsan

(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów we-
terynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplemen-
ty diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, 
produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza 
dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, kar-
my i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt.

(210) 489261 (220) 2018 08 10
(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS BULGARIA EOOD, 

Sofia, BG
(540) VINES & ROSES
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 489270 (220) 2018 08 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

JUBILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) butiki SWISS

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalnościo-
wych konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, ba-
dania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja 
wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie strategii komu-
nikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, obróbka tekstów, optymalizacja stron inter-
netowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, rekru-
tacja personelu, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie tekstów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi mar-
ketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych 

lub promocji sprzedaży, usługi public relations, wynajem 
bilbordów (tablic reklamowych), wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie 
powierzchni reklamowej, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w cen-
trach handlowych lub reklamowych.

(210) 489303 (220) 2018 08 10
(731) ENRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wołomin

(540) varmego

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.05.04
(510), (511) 11 pompy ciepła, instalacje i urządzenia do chło-
dzenia i zamrażania, urządzenia do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodze-
nia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem do podgrzewania, 42 projektowanie techniczne, projek-
towanie sklepów, projektowanie maszyn przemysłowych.

(210) 489307 (220) 2018 08 12
(731) BIELSKA WIKTORIA 25 APART, Koluszki
(540) 25 apart
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, studio i pokoi, wyna-
jem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 43 zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 
wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach.

(210) 489308 (220) 2018 08 12
(731) BIELSKA WIKTORIA 25 APART, Koluszki
(540) 25 APART

(531) 03.04.07, 03.04.13, 03.04.14, 03.04.24, 29.01.13, 27.05.01, 
27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.02, 
27.07.03, 27.07.24, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 26.07.99

(510), (511) 36 wynajem mieszkań, studio i pokoi, wyna-
jem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 43 zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 
wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach.
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(210) 489328 (220) 2018 08 13
(731) AGROCHEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn Wielkopolski
(540) uluBIOny hotel & restaurant & event

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.02, 26.11.05, 
26.11.12

(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli, rezer-
wacje miejsc w hotelach, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracji i barach, usługi kateringowe, imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów].

(210) 489329 (220) 2018 08 13
(731) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa
(540) zdrowie KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW 

LECZNICZYCH I SUPLEMENTÓW DIETY NIL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 01.03.06, 26.01.01, 
26.01.04, 26.01.13, 26.01.18, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 5 suplementy diety, odżywki dla sportowców, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, witaminy, 
preparaty witaminowe, preparaty uzupełniające, dodatki 
dietetyczne i proteinowe, odżywcze suplementy diety, leki, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 42 badania 
dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceutycz-
nych, badania naukowe w dziedzinie farmacji, usługi badań 
farmaceutycznych, testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości.

(210) 489330 (220) 2018 08 13
(731) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa
(540) zdrowie KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW 

LECZNICZYCH I SUPLEMENTÓW DIETY NIL

(531) 01.03.06, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.19, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.01.06, 29.01.15

(510), (511) 5 suplementy diety, odżywki dla sportowców, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, witaminy, 
preparaty witaminowe, preparaty uzupełniające, dodatki 
dietetyczne i proteinowe, odżywcze suplementy diety, leki, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 42 badania 
dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceutycz-
nych, badania naukowe w dziedzinie farmacji, usługi badań 
farmaceutycznych, testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości.

(210) 489331 (220) 2018 08 13
(731) TUPTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koczargi Stare
(540) Żłobek Tuptu

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 09.09.13, 02.09.01, 09.05.12, 
25.07.06, 25.07.08, 25.07.23, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21

(510), (511) 41 przedszkola, 43 żłobki dla dzieci.

(210) 489333 (220) 2018 08 13
(731) KOSZCZYŃSKI WOJCIECH INVESTPROTECT, Gdańsk
(540) InvestProtect Detektyw dla Przedsiębiorcy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 
26.01.04, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12

(510), (511) 45 usługi detektywistyczne, usługi agencji de-
tektywistycznych, dochodzenia prowadzone przez detekty-
wów, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych.

(210) 489338 (220) 2018 08 13
(731) MURAWSKI DARIUSZ PHU THE BERLIN KEBAB, 

Złocieniec
(540) MĄKI GRAM

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 01.15.11, 26.13.01
(510), (511) 43 bary, dostarczanie żywności i napojów za po-
średnictwem furgonetek, dokonywanie rezerwacji restaura-
cji i posiłków, bary szybkiej obsługi (snack-bary), bary prze-
kąskowe, bary sałatkowe, imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], kontraktowe usługi w zakresie żywno-
ści, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, pizzerie, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, restauracje oferujące dania 
na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, 
rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
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żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napo-
jów w kawiarenkach internetowych, snack-bary, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, udostępnia-
nie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na te-
mat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udziela-
nie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi barów z sokami, 
usługi barowe, usługi doradców w zakresie win, usługi de-
gustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradcze doty-
czące żywności, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, 
usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi 
doradcze związane z technikami pieczenia, usługi mobilnych 
restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], 
usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
restauracyjne, zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie 
restauracji [brasserie], usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie 
gotowania posiłków, usługi w zakresie dostarczania napojów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi.

(210) 489358 (220) 2018 08 13
(731) KLENIEWSKI MAREK KRZYSZTOF ALEXIM, Płock
(540) PARD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.03.01, 26.11.01, 
26.11.12

(510), (511) 9 kamery telewizyjne i wideo, kamery termo-
wizyjne i noktowizyjne, rejestratory obrazu, lornetki, lunety, 
monokulary i teleskopy: optyczne, noktowizyjne oraz ter-
mowizyjne, celowniki: optyczne szklane, elektroniczne, nok-
towizyjne i termowizyjne do broni, nakładki noktowizyjne 
i termowizyjne na: lunety, lornetki, monokulary i celowniki 
optyczne, urządzenia noktowizyjne i termowizyjne, optyka 
myśliwska i akcesoria, soczewki i filtry optyczne, dalmierze, 
kolimatory, czujniki ruchu, monitory, alarmy.

(210) 489361 (220) 2018 08 13
(731) NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Wysoka Głogowska

(540) SKYEDGE

(531) 29.01.14, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 17 folia polipropylenowa, inna niż do pakowania.

(210) 489363 (220) 2018 08 13
(731) KLENIEWSKI MAREK KRZYSZTOF ALEXIM, Płock
(540) PARD
(510), (511) 9 kamery telewizyjne i wideo, kamery termo-
wizyjne i noktowizyjne, rejestratory obrazu, lornetki, lunety, 
monokulary i teleskopy: optyczne, noktowizyjne oraz ter-
mowizyjne, celowniki: optyczne szklane, elektroniczne, nok-
towizyjne i termowizyjne do broni, nakładki noktowizyjne 
i termowizyjne na: lunety, lornetki, monokulary i celowniki 

optyczne, urządzenia noktowizyjne i termowizyjne, optyka 
myśliwska i akcesoria, soczewki i filtry optyczne, dalmierze, 
kolimatory, czujniki ruchu, monitory, alarmy.

(210) 489365 (220) 2018 08 13
(731) SOBEK JAKUB JKSO, Czarny Dunajec
(540) DZIKI BYK
(510), (511) 14 biżuteria, zegarki, wyroby jubilerskie, naszyj-
niki [wyroby jubilerskie], pierścionki (wyroby jubilerskie), 
zawieszki [biżuteria], kolczyki, bransoletki [biżuteria], 18 to-
rebki, sportowe torby, torby, saszetki męskie, saszetki bio-
drowe, portfele, portfele skórzane, torby i portfele skórzane, 
25 odzież, odzież męska, odzież sportowa, odzież dziecięca, 
odzież damska, spodnie, sukienki damskie, spódnice, kurt-
ki, bluzy sportowe, bluzy dresowe, nakrycia głowy, czapki 
sportowe, czapki bejsbolówki, obuwie, obuwie codzienne, 
obuwie damskie, obuwie sportowe, obuwie dla mężczyzn, 
bandany, szaliki, chusty, szale na głowę, koszulki z nadru-
kami, koszulki z krótkim rękawem, bielizna, stroje plażowe, 
skarpety sportowe, paski, paski skórzane [odzież], odzież skó-
rzana, buty skórzane, 35 usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w bran-
ży odzieżowej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo-
wych i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżute-
rią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy.

(210) 489366 (220) 2018 08 13
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Elita Dobry Hodowca
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, cza-
sopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma z pla-
katami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, 
dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane komuni-
katy prasowe, komunikaty prasowe [materiały drukowane], 
książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne, perio-
dyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne druko-
wane, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji do czasopism 
w formacie elektronicznym, zapewnianie przestrzeni reklamo-
wej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazy-
nach, przygotowywanie reklamy prasowej, usługi reklamy pra-
sowej przygotowywanie reklam prasowych, usługi w zakresie 
reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej i profesjonal-
nej, usługi prenumeraty gazet, usługi reklamowe dotyczące 
gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich], organizowanie 
przestrzeni reklamowej w gazetach, administrowanie prenu-
meratą gazet [dla osób trzecich], usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, 41 publikowanie książek, czasopism, publi-
kowanie czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism, 
publikacja czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie 
czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, 
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie 
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multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wydaw-
nicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, publikacja książek i czasopism 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie ksią-
żek i czasopism elektronicznych w systemie online, udostęp-
nianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, 
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czaso-
pism w Internecie, wydawanie gazet, multimedialne wydania 
gazet, publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie 
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i broszur, publikacja elektroniczna on-line perio-
dyków i książek, usługi wydawania publikacji periodycznych 
i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydaw-
nicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wy-
dawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, 
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.

(210) 489369 (220) 2018 08 13
(731) KURZAWA NATALIA AKADEMIA BLIŻEJ, Gogolin
(540) APM Akademia Profesjonalnego Mediatora 

MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.04.18
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, 
prowadzenie warsztatów, warsztaty w celach szkolenio-
wych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, doradztwo zawodowe 
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe) i coaching, coaching 
w zakresie życia osobistego i zawodowego, coaching dla 
osób prywatnych, usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w dziedzinie life coachingu, szkolenia dla firm, szkolenia me-
nedżerów, liderów, prowadzenie seminariów szkoleniowych 
związanych z zarządzaniem czasem, organizacja szkoleń, 
szkolenia coachingowe, szkolenia z komunikacji, szkolenia 
z przywództwa, szkolenia z zakresu zarządzania konfliktem, 
tworzenie narzędzi (kwestionariuszy i metodologii) w zakre-
sie nauczania, kształcenia, doradztwa zawodowego, eduka-
cji i coachingu, tworzenie narzędzi (kwestionariuszy i meto-
dologii) wspomagających diagnozowanie jednostki, zespołu 
i organizacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 489384 (220) 2018 08 14
(731) SIUDZIŃSKI MICHAŁ, Gniezno
(540) WHITE TASTE

(531) 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 11.01.03, 11.01.04
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 489387 (220) 2018 08 14
(731) ZYGMĄT DAWID, Jelcz Laskowice
(540) BAUDI

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, tynki, tynki strukturalne, tynki ozdobne, 
tynki dekoracyjne, masy dekoracyjne, beton dekoracyjny.

(210) 489393 (220) 2018 08 14
(731) KIKO EDUCATIONAL SOLUTIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) comvet

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, ekspertyzy i bada-
nia w zakresie biznesu, zarządzania, personelu, 41 edukacja, 
nauczanie i kształcenie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów, publiko-
wanie książek, czasopism, materiałów i filmów edukacyjnych, 
publikowanie on-line elektronicznych materiałów, książek, 
czasopism, 42 projektowanie, rozwój i wdrażanie progra-
mów oraz systemów komputerowych.

(210) 489397 (220) 2018 08 14
(731) Walton International Ltd., George Town, KY
(540) GIORDANO

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
z puchu/piór, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, majt-
ki, kurtki, dżinsy, spodnie, slipy męskie, figi damskie, szorty, 
mankiety, koszule, okrycia wierzchnie, bielizna osobista, 
odzież przeciwdeszczowa, koszulki z krótkim rękawem,  
t-shirty bez rękawów, bluzki, spódnice, kamizelki, płaszcze, 
bluzy sportowe, garnitury, blezery, dresy, podkoszulki bez 
rękawów, odzież z dzianiny, odzież sportowa, kombinezo-
ny jednoczęściowe, odzież gimnastyczna, suknie, sukienki, 
pulowery, swetry, koszulki bez rękawów, swetry rozpinane, 
opaski na głowę, czapki, kapelusze, szaliki, krawaty, skarpetki, 
paski, ocieplacze, leginsy, pończochy, rajstopy, biustonosze, 
buty, botki, pantofle domowe, sandały, poncza, rękawiczki, 
rękawiczki z jednym placem, dzianina, podkoszulki, podko-
szulki sportowe, swetry wełniane, bielizna osobista, spodnie 
capri, koszulki polo, wszystkie wymienione towary zawarte 
w klasie 25, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego do-
tyczące towarów takich jak zegarki, zegary, okulary, wyroby 
ze skóry lub imitacji skóry, futerały, torby, torby plażowe, to-
rebki, podręczne torby podróżne, torebki na biodra [nerki], 
worki, walizki, torby i torebki podróżne, pokrowce podróżne 
na ubrania, walizy, aktówki, teczki, dyplomatki, portfele, etui 
na klucze, portmonetki, portfele, breloczki do kluczy, para-
solki, parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, port-
fele i etui na karty kredytowe, plecaki, plecaki szkolne, teczki 
szkolne, tornistry, chlebaki, torby szkolne, torby na zakupy, 
torby sportowe, torby gimnastyczne, torby na książki, worki 
marynarskie, torby naramienne, pasy naramienne, pokrowce 
na klucze, etui na książeczki czekowe, torby zakupowe, tor-
by na pranie, pokrowce przeciwdeszczowe na torby, torby 
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na buty, torby do pakowania, przywieszki do bagażu, części 
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
akcesoria mody, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież z pu-
chu/piór, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, majtki, kurtki, 
dżinsy, spodnie, slipy męskie, figi damskie, szorty, mankiety, 
koszule, okrycia wierzchnie, bielizna osobista, odzież prze-
ciwdeszczowa, koszulki z krótkim rękawem, t-shirty bez rę-
kawów, bluzki, spódnice, kamizelki, płaszcze, bluzy sportowe, 
garnitury, blezery, dresy, podkoszulki bez rękawów, odzież 
z dzianiny, odzież sportowa, kombinezony jednoczęściowe, 
odzież gimnastyczna, suknie, sukienki, pulowery, swetry, 
koszulki bez rękawów, swetry rozpinane, opaski na głowę, 
czapki, kapelusze, szaliki, krawaty, skarpetki, paski, ocieplacze, 
leginsy, pończochy, rajstopy, biustonosze, buty, botki, panto-
fle domowe, sandały, poncza, rękawiczki, rękawiczki z jed-
nym placem, dzianina, podkoszulki, podkoszulki sportowe, 
swetry wełniane, bielizna osobista, spodnie capri, koszulki 
polo, usługi handlu detalicznego w zakresie wyżej wymie-
nionych towarów przez Internet oraz inne lokalne i globalne 
sieci komputerowe, kompilacja list adresowych, zamawianie 
poprzez pocztę, telefon i wszelkie inne urządzenia łączno-
ściowe i telekomunikacyjne, bezpośrednia reklama poczto-
wa, usługi doradcze i dotyczące zarządzania w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi reklamowe, usługi w zakresie 
wystawiania towarów, usługi w zakresie reklamy, marketing 
i usługi promocyjne, usługi analiz i badań rynkowych, usługi 
agencji importowo-eksportowych, zaopatrywanie i zakup 
towarów w imieniu działalności gospodarczej, dekorowanie 
wystaw sklepowych, wszystkie zawarte w klasie 35.

(210) 489400 (220) 2018 08 14
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SMART! od allegro

(531) 01.15.15, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie 
obsługiwania sklepów online, 35 obsługa rynków on-line 
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych mię-
dzy osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trze-
cich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drob-
nych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania 
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadze-
niu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnia-
niu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, 
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatry-
wać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz 
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umo-
wy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odnie-
sieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym 
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu 
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzeda-
ży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu 
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzeda-
ży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, 
śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyż-
szenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie 

udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu 
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób 
trzecich, informatycznych systemów marketingowych do-
stępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) 
w zakresie obsługiwania sklepów online.

(210) 489403 (220) 2018 08 15
(731) DPM HATHI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HATHI
(510), (511) 30 kawa, czekoladowa kawa, kawa bezkofe-
inowa, kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa mielona, 
kawa aromatyzowana, kawa liofilizowana, kawa słodowa, 
kapsułki z kawą, substytuty kawy, ziarna kawy, koncentraty 
kawy, oleje kawowe, napoje kawowe, mieszanki kawowe, 
aromaty kawowe, esencja kawowa, mieszanki kawy i cykorii, 
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, herbata, herbata ro-
oibos, herbata czarna, herbata zielona, herbata rozpuszczal-
na, biała herbata, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami.

(210) 489405 (220) 2018 08 16
(731) GROBSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) PON PON

(531) 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 33 wino.

(210) 489407 (220) 2018 08 16
(731) PAWLAK-DOBRZAŃSKA MARTA, Warszawa
(540) GD GREAT DIGITAL

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem.

(210) 489410 (220) 2018 08 16
(731) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) PP PIÓRA POLSKIE

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 pióra wieczne, pióra kulkowe,  długopisy,  
 ołówki, korektory, cienkopisy.
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(210) 489440 (220) 2018 08 16
(731) SOCHACKI RAFAŁ TECHNOLOGIE DROGOWE, 

Białystok
(540) TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI

(531) 05.01.05, 06.07.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 36 usługi deweloperskie polegające na zakupie 
nieruchomości, uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń na bu-
dowę, finansowaniu inwestycji, sprzedaży nieruchomości, 
usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, pośrednic-
two w handlu nieruchomościami, 37 budowa autostrad, pra-
ce konserwacyjne na autostradach, budowa dróg, konserwa-
cja dróg, układanie nawierzchni drogowych wykonawstwo 
oraz kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych, usługi 
budowlane i instalacyjne w zakresie budowy, przebudowy, 
remontów, rozbiórek i konserwacji dróg i autostrad, przygo-
towywania terenu pod budowę, roboty ziemne, zabezpie-
czające, specjalistyczne fundamentowanie i wzmacnianie 
gruntu, usługi w zakresie wykończeniowych robót budow-
lanych, usługi instalacyjne w zakresie budowy, przebudowy, 
remontów i konserwacji wewnętrznych i zewnętrznych sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
oraz instalacji specjalistycznych, doradztwo budowlane, 
39 transport drogowy, usługi przewoźnika drogowego, 
transport drogą kurierską, transport ładunku drogą lądową, 
usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie 
organizowania transportu drogowego, 42 usługi projektowe 
i projektowo - konstrukcyjne z zakresu budownictwa, opinie, 
ekspertyzy z zakresu budownictwa, usługi opracowania pro-
jektów technicznych.

(210) 489455 (220) 2018 08 17
(731) ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) e

(531) 05.01.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego.

(210) 489456 (220) 2018 08 17
(731) ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) milelu

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 głośniki bezprzewodowe, ładowarki do smart-
fonów, 11 lampy LED.

(210) 489478 (220) 2018 08 19
(731) GRUPA INVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) POLISONET

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpie-
czenia domu, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia 
samochodowe, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia 
podróżne, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia dotyczą-
ce własności, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpiecze-
nia kredytu, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradz-
two w sprawie ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące 
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi w zakresie 
organizowania ubezpieczenia, usługi planowania związane 
z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradz-
twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpiecze-
niami od wypadków, inwestycje finansowe, pośrednictwo 
inwestycyjne, zarządzanie inwestycjami, informacje inwesty-
cyjne, usługi inwestycyjne.

(210) 489479 (220) 2018 08 19
(731) GAJDA-SOKOŁOWSKA AGNIESZKA 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE, Stoczki-Porąbki

(540) WŚCIEKŁY CAP

(531) 01.15.05, 03.04.11, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje bezalkoholo-
we, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholo-
wych, napojów energetyzujących.

(210) 489483 (220) 2018 08 20
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) Gramipak
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(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adjuwanty 
nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, 
dezynsekcyjne.

(210) 489484 (220) 2018 08 20
(731) AGROCOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków
(540) A AGROCOMPLEX

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kazeiniany, 29 produkty mleczne, 39 transport 
międzynarodowy.

(210) 489488 (220) 2018 08 20
(731) NAROLSKI PAWEŁ BEATFIT, Łódź
(540) ELITE DANGEROUS
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apasz-
ki [chustki], bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, biustonosze, body, bokserki, buty spor-
towe, czapki [nakrycia głowy], getry, leginsy, kąpielówki, 
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszulki, koszule, kurtki, 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majt-
ki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, ociepla-
cze, odzież, odzież gimnastyczna, odzież sportowa, odzież 
funkcyjna, opaski na głowę, rękawiczki z jednym palcem, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, 
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, taśmy do spodni pod 
stopy, getry zakładane na buty, 28 przyrządy do gimnastyki, 
przyrządy mechaniczne do gimnastyki, artykuły gimnastycz-
ne, bloki startowe, dyski sportowe, ekspandery, hantle, ma-
szyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania 
piłek, nakolanniki, ochraniacze [części strojów sportowych], 
ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], pasy do podno-
szenia ciężarów [artykuły sportowe], przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, stacjonarne rowery treningowe, su-
spensoria dla sportowców, uprząż wspinaczkowa, worki tre-
ningowe, artykuły sportowe.

(210) 489536 (220) 2018 08 20
(731) G-CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) G-CON
(510), (511) 6 metalowe budynki przenośne oraz metalo-
we wielofunkcyjne budynki modułowe, metalowe konte-
nery mieszkalne, metalowe kontenery biurowe, przenośne 
metalowe kontenery z instalacjami sanitarnymi, metalowe 
kontenery budowlane, metalowe kontenery magazynowe, 
przedszkola i szkoły kontenerowe z metalu, przenośne kon-
strukcje metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 
metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, modułowe 
przenośne konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje 
stalowe, modułowe konstrukcje metalowe, 35 sprzedaż me-
talowych budynków przenośnych, metalowych kontenerów 
mieszkalnych, metalowych kontenerów biurowych, przeno-
śnych metalowych kontenerów z instalacjami sanitarnymi, 

metalowych kontenerów budowlanych, metalowych kon-
tenerów magazynowych, przedszkoli i szkół kontenerowych 
z metalu, przenośnych konstrukcji metalowych, prefabryko-
wanych konstrukcji metalowych, modułowych przenośnych 
konstrukcji budowlanych z metalu, konstrukcji stalowych, 
modułowych konstrukcji metalowych, 36 wynajem po-
wierzchni biurowych w metalowych kontenerach, 43 wy-
najem budynków przenośnych, 44 wynajem kontenerów 
z instalacjami sanitarnymi.

(210) 489538 (220) 2018 08 20
(731) JĘDRZEJUK PIOTR ANDRZEJ, Wrocław
(540) STAY FLY

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie [odzież], odzież 
sportowa, odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież 
gotowa, bluzy sportowe, bluzy dresowe, kurtki bluzy, bluzy 
z kapturem, koszule, pulowery, swetry [odzież], bielizna, stro-
je plażowe, kostiumy kąpielowe, skarpety sportowe, skarpety 
do kostek, obuwie, obuwie sportowe, obuwie plażowe, na-
krycia głowy, czapki [nakrycia głowy], berety, daszki [odzież], 
daszki do czapek, 35 usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 40 krawiectwo, 
krojenie tkanin, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, 
42 projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 489562 (220) 2018 08 21
(731) KORAB GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Samoklęski Kolonia Druga
(540) Korab Garden

(531) 05.07.09, 05.07.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 soki, lemoniada, esencje do produkcji na-
pojów, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców 
i warzyw, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, 
owocowe nektary bezalkoholowe, sorbety (napoje), syropy 
do napojów.
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WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 
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1 472868, 487927, 489483, 489484

2 486995, 489215, 489254, 489387

3 482948, 483327, 483878, 483879, 487137, 487813, 488128, 488130, 488131, 488133, 488134, 488165, 488282, 
488823, 488824, 488849, 488943, 489198

4 487116, 487919, 489095

5 472833, 482940, 483327, 483878, 483879, 484802, 486261, 487064, 487065, 487088, 487366, 488034, 488128, 
488130, 488131, 488167, 488282, 488291, 488292, 488791, 488792, 488793, 488794, 488824, 488841, 488856, 
488942, 488943, 489260, 489329, 489330, 489483

6 487759, 489536

7 487081, 487111, 487592, 487759, 488018, 488025, 488026, 489020

8 483327, 487137, 489142

9 481623, 484578, 486722, 486723, 487081, 487116, 487370, 487875, 488018, 488025, 488026, 488385, 488778, 
489166, 489358, 489363, 489400, 489456

10 483327, 483878, 483879, 487088

11 487759, 488018, 489303, 489456

12 486722, 486723, 487081, 487111, 488018

14 481623, 488851, 489365

16 481623, 482941, 484578, 487326, 487754, 487755, 487768, 487770, 487785, 487813, 487875, 487971, 488028, 
488297, 488999, 489366, 489410

17 487754, 487755, 487971, 489361

18 487813, 489365

19 485422, 487754, 487755, 487759, 488923

20 486520, 487813, 488548

21 487813, 487917, 489142

22 487754, 487755

24 488409

25 481623, 485633, 487366, 487875, 487917, 488409, 488781, 489365, 489397, 489488, 489538

28 487121, 487122, 487770, 487813, 487875, 488357, 488358, 488359, 488847, 488960, 488964, 488965, 488967, 
488968, 489040, 489488

29 487004, 487802, 487979, 488006, 488410, 488411, 488413, 488841, 488856, 488890, 489175, 489179, 489257, 
489260, 489484

30 472833, 482152, 484675, 486261, 487004, 487802, 487814, 487922, 488010, 488035, 488165, 488845, 489175, 
489179, 489257, 489403

31 487675, 487802, 487813, 488841, 488856, 489064, 489260

32 485492, 486780, 488768, 488791, 488792, 488793, 488794, 488845, 489257, 489479, 489562

33 486663, 486681, 486780, 487132, 487133, 489230, 489258, 489261, 489405

34 487917

35 472833, 472868, 474466, 481623, 482941, 483110, 483111, 485633, 486237, 486520, 486632, 486721, 486722, 
486723, 487081, 487111, 487116, 487326, 487366, 487638, 487757, 487758, 487802, 487875, 487971, 488014, 
488018, 488028, 488165, 488754, 488844, 488845, 488846, 488849, 488880, 488881, 488900, 489020, 489166, 
489224, 489230, 489270, 489303, 489365, 489366, 489393, 489397, 489400, 489403, 489407, 489455, 489479, 
489536, 489538
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36 486186, 486721, 486722, 486723, 487116, 487162, 487165, 487757, 487758, 487792, 488168, 488816, 488842, 
488843, 488844, 488846, 488848, 488961, 489088, 489307, 489308, 489440, 489478, 489536

37 485422, 486722, 486723, 487081, 487111, 487759, 488025, 488026, 488297, 488900, 489088, 489147, 489440

38 485422, 486722, 486723, 487081, 487111, 487875, 488385

39 483110, 483111, 487116, 487757, 487758, 488028, 488767, 489163, 489164, 489440, 489484

40 487116, 487754, 487755, 488025, 488026, 489538

41 481623, 482152, 482941, 484578, 485955, 486237, 486632, 486721, 487157, 487326, 487366, 487370, 487757, 
487758, 487875, 487902, 487917, 487957, 487958, 487959, 487960, 487983, 488014, 488028, 488029, 488119, 
488168, 488357, 488358, 488359, 488386, 488754, 488767, 488844, 488846, 488847, 488880, 488881, 488942, 
488999, 489010, 489012, 489035, 489163, 489164, 489166, 489224, 489331, 489366, 489369, 489393

42 481623, 482941, 486721, 487081, 487111, 487116, 487638, 487754, 487755, 487759, 487792, 487875, 488119, 
488297, 488385, 488804, 488805, 489218, 489303, 489329, 489330, 489393, 489400, 489440, 489538

43 482941, 485492, 486871, 487004, 487187, 487189, 487757, 487758, 487913, 487917, 487995, 488014, 488028, 
488297, 488754, 488842, 488890, 489035, 489163, 489164, 489307, 489308, 489328, 489331, 489338, 489384, 
489536

44 482944, 487137, 487366, 487792, 487995, 488119, 488222, 488357, 488358, 488359, 488754, 488843, 488849, 
489010, 489012, 489064, 489144, 489188, 489536

45 485422, 487081, 487111, 487366, 488297, 488843, 488844, 488846, 489188, 489333



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

25 apart 489307

25 APART 489308

A AGROCOMPLEX 489484

AA HEALTHY HAIR 488282

AGRIF 489020

APM Akademia Profesjonalnego Mediatora  
MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE 489369

Aqua Aksamit 489198

AQUAAPUR 482948

ARCHIZO 488847

ARENART FOREVER 488851

ARSA 489215

AUTO1.com 486722

AWAS SYSTEMY DLA WODY I ŚCIEKÓW 487759

B BACHLEDA LUXURY HOTEL 488028

B Baltchem 487919

BACKFIST 488754

Bambola 489040

BARISTADO 487814

BAUDI 489387

BauTec ...kleje i lakiery color tec oil 1 hs 486995

Bekonsan 489260

besmart.energy 487116

BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ 486721

BIOTELLA 488291

BJÖRN VODKA 486663

BJÖRN VODKA 486681

Bon chance 487922

BRUK-BETON 485422

butiki SWISS 489270

CADXPERT 488025

CALISIA ONE 488842

CAMP MAZURY 489164

CAPPELLA CORALE VARSAVIANA 487370

cbd group 488165

cbd medica 488167

Chi of love Chi COLLAGEN elixir 488768

Chicago BAR & RESTAURANT 485492

circular packaging design 487754

circular packaging design 487755

comvet 489393

crazysocks 488781

CX CADXPERT 488026

CYBERIADA 488014

Czarna Wdowa 489230

dahua 487081

DAHUA 487111

Delecta PROSTO Z SERCA PYSZNY BUDYŃ  
INSTANT O SMAKU CZEKOLADOWE  
BROWNIE z Serca NATURY 100% NATURALNE 
 SKŁADNIKI BELGIJSKA CZEKOLADA  
WYJĄTKOWO MLECZNY 488035

Delicje Rok założenia 1977 487187

DermoSkrzypforte 487064

DZIKI BYK 489365

E ELANA  
Młodzieżowa Akademia Footballu 1968 488386

e 489455

EAT FIT CATERING DIETETYCZNY EFCG 486871

eCAS 488385

EKOLUD 483110

EKOLUD 483111

elerte 488900

Elita Dobry Hodowca 489366

ELITE DANGEROUS 489488

Everest 488964

EVEREST 488965

FDM NEURO 487902

FIREMAL 489254

Flowers Design flowers for you 489064

fundacja cbd 488168

FUNDACJA SERCE DLA ZWIERZĄT 488843

Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA 486237

G-CON 489536

GD GREAT DIGITAL 489407

GIORDANO 489397

GLANCAUTO 489147

GQ GALERIA QUANTUM 488880

Gramipak 489483

H/2 CAPITAL PARTNERS 487165

H/2 487162

HALO MAZURY 489163

Hashimoto Plan 488942

HATHI 489403

hellopark 488804

hellopark 488805

HEROS 487813

HLOROFILLIPT 488824

Hochland. To jest pyszne! 488006

HR W BIZNESIE 489224

I crypto 488999
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IL POSTO 487004

INDYKPOL Samo dobro  
KONTROLA OD POLA DO STOŁU  
GWARANCJA 100% jakości 488890

INGALIPT 488823

INNOVATICA 489218

Integracji odruchów ustno-twarzowych  
dr Masgutovej 488357

InvestProtect Detektyw dla Przedsiębiorcy 489333

ISOTAK MAX 487927

JĘZORKI SZYBCIORKI 488960

Kaczuszki Kwa Kwa 487122

Kanguwity 482940

KarmaTech 487592

KidsCore 485955

KLARPARTS 488018

KLASYCZNY majonez 484675

KLATKA 487157

Korab Garden 489562

Kotlin 489257

KRYMAX POLSKA 489095

Kule spryciule 488967

KULE SPRYCIULE 488968

kupimytwojsamochod 486723

LA RIVE SWEET Hope 488134

LA RIVE TASTE OF kiss 488133

LaciflorStrong 487065

LEEMON DEMON 486780

LENOPLAST 484802

LIFT 4 SKIN by Oceanic FACE MODELING 488128

LIFT 4 SKIN by Oceanic FACE –MODELING 488130

LIFT 4 SKIN by Oceanic FACEMODELING 488131

LIFT 4 SKIN BY OCEANIC INSTANT REDUCER 488943

LUKIER 487189

m magnes lines MAGNES LINES 485633

MAIMONIDES MEDICAL 482944

Masgutova Reflex Screening 488359

MASTER OF BUSINESS RELATIONS ( MBR ) 487983

max corn 472868

MĄKI GRAM 489338

MESTRO sklep internetowy 487785

MEWA od 1961 roku 488409

milelu 489456

MISUTO 488845

Modermo 489142

MoneyOn 488961

MOZAIKA 489258

MS CLINSEARCH 488119

MSW ŚLEDZIA I WÓDKI 487913

Multisan Nektar 488841

MULTIWITAMINA FRESH & JUICY  
smak Cytryna i Limonka suplement diety 488794

MULTIWITAMINA FRESH & JUICY  
smak Limonka i Mięta suplement diety 488793

MULTIWITAMINA FRESH & JUICY  
smak Mandarynka i Cytryna suplement diety 488791

MULTIWITAMINA FRESH & JUICY  
smak Truskawka I Rabarbar suplement diety 488792

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce 481623

MX STUDIO 487792

MY THEATER 488778

N NOVEL HOME 487638

NA TROPIE NIERUCHOMOŚCI  
NA TROPIE NIERUCHOMOŚCI.pl 488816

Natura Smaku PREMIUM 487802

navigare necesse est 487958

nesse treningi interpersonalne 487959

nesse treningi interpersonalne 488029

NESSE 487957

niePRZECZYTANE.PL księgarnia internetowa 487768

OLDBREAKOUT 484578

ORPEA POLSKA 487995

OSTEOPATHIC INTEGRATION  
BY MARCIN GANOWSKI 489012

PARD 489358

PARD 489363

pasta&basta, makarony zRęcznie robione 482152

PAWEŁEK E.Wedel OD 1851 488010

PELAVO OSKRZELA Oskrzela, gardło, krtań 483878

PML PROFESSIONAL MASTER LINE 483327

POLISONET 489478

PON PON 489405

PP PIÓRA POLSKIE 489410

PTDom Piotr Trzcionka 486186

QPR 488923

QUANTUM 488881

REJS ODKRYWCÓW fundacja 487757

REJS ODKRYWCÓW 487758

RIPPER GERMANY STYLE 474466

Royal Job 489188

RV ROYAL VIXEN 487917

SanBull HP 488856

SARP STOWARZYSZENIE  
ARCHITEKTÓW POLSKICH 488297

SCORPION 488548

Secret SPA 487137

Seniorzy z energią 486632

SF SIMPLY FINE 489144

Simple. 487675

SKYEDGE 489361

smarkacz myśl kreatywnie 487770

SMART! od allegro 489400

SMOOTHSECCO 487132

Smoothsecco 487133
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SOLCIDIOL 488292

SSW Pragmatic Solutions 488844

SSW Pragmatic Solutions 488846

STACJA TURYSTYCZNA Krutynianka 489035

STARY TEATR KRAKÓW 487326

STAY FLY 489538

STOWARZYSZENIE MIESZKANICZNIK  
Wspieramy wynajmujących mieszkania 488848

STREFA MOCY 487366

Super Bowl 489175

Super Bowl 489179

Symago 488034

SZKOŁA OSTEOPATII PEDIATRYCZNEJ  
MARCIN GANOWSKI 489010

SZYNELKI 488411

SZYNQWKI 488413

Tańcząca Gąsienica 487121

TEATR MICHAŁA ŻEBROWSKIEGO 482941

TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI 489440

Terapia NeuroTaktylna dr Masgutovej 488358

The Future of Forever 489166

TUCHOLKI 488410

TVP. Dla ludzi z misją! 487875

uluBIOny hotel & restaurant & event 489328

varmego 489303

Viantan 487088

VICTORIA TRAVEL 488767

VINES & ROSES 489261

VIS Á VIS WOLA 489088

WHITE TASTE 489384

wirtuoz smaku 472833

WRAPSTAR 487971

WŚCIEKŁY CAP 489479

ZDRO-FISH MĄCZKA 487979

Zdrowe Karmelki Mniam Mniam 486261

zdrowie KLASTER ROŚLINNYCH  
PRODUKTÓW LECZNICZYCH  
I SUPLEMENTÓW DIETY NIL 489329

zdrowie KLASTER ROŚLINNYCH  
PRODUKTÓW LECZNICZYCH  
I SUPLEMENTÓW DIETY NIL 489330

Żłobek Tuptu 489331



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.

891935 SCALA PLASTICS 
(2018 08 10)

19, 20

1145393 CLEODETTE (2012 10 09, 2012 04 12) 5
1356567 BLADESTOP (2017 03 23) 7, 9
1380968 KOMBIHYLAN (2018 07 06) 5, 10
1383894 PZX (2018 08 11)

CFE: 27.05.01 9
1420759 AvioniQ GmbH (2018 05 29)

CFE: 27.05.10, 29.01.12 12, 35, 42
1420765 SYOSS COLOR TONER (2018 05 16, 2017 11 20)

CFE: 27.05.09 3
1420781 TORUN (2018 01 24)

CFE: 01.07.06, 26.02.01, 
27.05.17, 29.01.01

40

1420787 ZOV (2018 02 19, 2017 09 27)
CFE: 26.03.01, 28.05.00, 29.01.12 20, 35

1420805 LNSON (2018 05 14) 25
1420926 KOKU (2018 05 15) 32
1420947 KYBUTEX (2018 06 22, 

2018 06 08)
20, 21, 22, 24, 25

1420986 PILGRIM Natural Mineral Water From  
the North Caucasus Mountains  
Non-Carbonated Melwater  
(2018 06 19, 2018 04 26)
CFE: 01.03.01, 06.01.02, 27.05.10, 29.01.13 32

1421019 UIC (2018 06 22, 2018 02 01) 1
1421052 GoldStar (2018 01 23)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 7, 8, 9, 11
1421053 eker (2018 03 23)

CFE: 24.17.04, 26.01.03, 
27.05.01, 29.01.12

12

1421065 GREAT 27 (2018 01 25)
CFE: 21.03.21, 24.15.01, 26.01.16, 
27.05.03, 29.01.15

9, 28

1421082 2018 06 25)
CFE: 02.09.21, 24.15.02, 26.04.04 9

1421116 2018 01 04)
CFE: 26.13.25 28

1421131 DYNAMIC Color Co. (2018 06 20)
CFE: 27.01.01 2

1421132 DD DOKTOR DENFIR (2018 05 15)
CFE: 24.17.02, 27.05.10 7, 9, 11, 12, 17, 35

1421149 IniGo (2018 06 19, 2018 01 30) 9
1421177 LK (2018 01 03)

CFE: 01.01.01, 27.05.09 11
1421209 Dorothy’s FairylanD (2018 01 31)

CFE: 05.03.13, 27.05.02, 29.01.15 9, 28, 41

1421217 CORD (2018 04 06, 
2017 10 11)

9, 16, 35, 38, 41, 42

1421218 TAYO (2018 06 04)
CFE: 26.04.02, 27.05.24 8, 44

1421229 meopta (2018 01 08)
CFE: 25.03.01, 27.05.24 9

1421253 ANCIENT DYNASTY (2018 01 31)
CFE: 07.05.06, 26.01.16, 
27.05.03, 29.01.15

9, 28, 41

1421260 M (2018 07 06, 2018 03 21)
CFE: 27.03.12 1, 4, 31, 39

1421265 panemar (2018 03 19)
CFE: 02.09.14, 05.07.02, 
27.05.01, 29.01.07

30, 35, 39

1421301 2018 04 05, 2017 11 24)
CFE: 26.07.18, 29.01.12 9, 35, 36, 38, 42

1421332 LA MAR (2018 05 10) 33
1421340 ELCON (2018 06 26) 9
1421349 GAIAREPLY (2018 01 05, 2017 11 30)

CFE: 02.01.08, 29.01.12 9, 35, 38, 42
1421404 ART OF YOUTH (2018 08 06,  

2018 03 19)
3, 5

1421419 LUMERA (2018 06 01, 2018 05 08) 9
1421435 NOICO solutions (2018 06 05)

CFE: 26.04.03, 27.05.10, 29.01.12 17
1421504 Charisma (2018 05 11) 25, 35
1421539 THE HEAT COMPANY (2018 04 13, 2017 10 31)

CFE: 01.15.05, 26.01.13, 29.01.13 10, 11, 25
1421549 2018 06 07)

CFE: 28.03.00 36, 37
1421565 Dong Cheng (2018 06 06) 9
1421570 LAST DAY ON EARTH  

(2018 05 15, 2017 11 16)
CFE: 01.15.15, 26.04.05, 26.13.01, 
27.05.08, 29.01.13

9, 16, 41, 42

1421574 FALISELL (2018 05 21)
CFE: 27.05.01 3

1421589 27wins (2018 01 25)
CFE: 25.03.01, 27.05.03, 
27.07.03, 29.01.14

9, 28

1421626 ALLEVA (2018 05 22)
CFE: 26.03.04 10

1421632 SUBJ: (2018 02 26) 35, 41
1421668 f (2018 05 02, 2018 02 01)

CFE: 25.07.01, 26.01.03, 27.05.21 33
1421726 UniCredit (2018 04 24, 2018 04 16)

CFE: 26.15.01, 27.05.01, 27.07.01 38, 45
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1421733 food & pharma core (2018 01 26, 2018 01 26)
CFE: 11.01.04, 11.03.02, 24.13.22, 24.17.25, 
26.01.03, 27.05.01

19

1421759 HEYBITES (2018 07 24, 2018 01 24) 20
1421761 HELIOS UVX CLIP (2018 07 24, 2018 

01 24)
20

1421765 VisionBlue (2018 07 02, 2018 04 12) 9, 35, 
38

1421782 Made in Russia (2018 02 27)
CFE: 03.07.24, 24.07.23, 
26.04.05, 29.01.14

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45

1421785 STREET WINE (2018 07 
23, 2018 02 19)

33

1421787 Metagentin (2018 08 09, 2018 07 25) 5
1421797 URUSSA (2018 05 24, 2018 02 26)

CFE: 27.05.17, 29.01.01 29
1421835 ELHO FREESTYLE (2018 04 18, 

2017 12 05)
18, 25, 

35

1421851 Palmlove (2018 04 09)
CFE: 27.03.01, 27.05.11 5, 16

1421873 Z Zenith WATER HEATER (2018 03 21)
CFE: 26.01.18, 26.07.04, 27.05.01, 
29.01.13

11, 37

1421881 100 SUPER HOT (2018 01 23)
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.12 9, 28

1421891 INSTACHILL (2018 07 12) 11
1421901 NONO (2018 07 09, 2018 01 12) 18
1421959 777 SCORE (2018 03 23)

CFE: 25.05.01, 26.04.17, 29.01.13 35, 41
1421974 VVEELANE (2018 01 18)

CFE: 05.05.19, 26.01.03, 
27.05.01, 28.03.00

24, 25

1421992 VVEELANE (2018 01 18)
CFE: 27.05.01 24, 25

1421995 ALPHA GROUP (2018 02 13, 2017 09 15)
CFE: 03.07.17, 26.03.01, 
27.05.08

9, 16, 28, 35, 41

1422002 yitong (2018 01 26)
CFE: 27.05.22, 28.03.00 9



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1421019, 1421260, 1421782 

2  1421131, 1421782 

3  1420765, 1421404, 1421574, 1421782 

4  1421260, 1421782 

5  1145393, 1380968, 1421404, 1421782, 1421787, 1421851 

6  1421782 

7  1356567, 1421052, 1421132, 1421782 

8  1421052, 1421218, 1421782 

9  1356567, 1383894, 1421052, 1421065, 1421082, 1421132, 1421149,
 1421209, 1421217, 1421229, 1421253, 1421301, 1421340, 1421349,
 1421419, 1421565, 1421570, 1421589, 1421765, 1421782, 1421881,
 1421995, 1422002 

10  1380968, 1421539, 1421626, 1421782 

11  1421052, 1421132, 1421177, 1421539, 1421782, 1421873, 1421891 

12  1420759, 1421053, 1421132, 1421782 

13  1421782 

14  1421782 

15  1421782 

16  1421217, 1421570, 1421782, 1421851, 1421995 

17  1421132, 1421435, 1421782 

18  1421782, 1421835, 1421901 

19  891935, 1421733, 1421782 

20  891935, 1420787, 1420947, 1421759, 1421761, 1421782 

21  1420947, 1421782 

22  1420947, 1421782 

23  1421782 

24  1420947, 1421782, 1421974, 1421992 

25  1420805, 1420947, 1421504, 1421539, 1421782, 1421835, 1421974,
 1421992 

26  1421782 

27  1421782 

28  1421065, 1421116, 1421209, 1421253, 1421589, 1421782, 1421881,
 1421995 

29  1421782, 1421797 

30  1421265, 1421782 

31  1421260, 1421782 

32  1420926, 1420986, 1421782 

33  1421332, 1421668, 1421782, 1421785 

34  1421782 
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35  1420759, 1420787, 1421132, 1421217, 1421265, 1421301, 1421349,
 1421504, 1421632, 1421765, 1421782, 1421835, 1421959, 1421995 

36  1421301, 1421549, 1421782 

37  1421549, 1421782, 1421873 

38  1421217, 1421301, 1421349, 1421726, 1421765, 1421782 

39  1421260, 1421265, 1421782 

40  1420781, 1421782 

41  1421209, 1421217, 1421253, 1421570, 1421632, 1421782, 1421959,
 1421995 

42  1420759, 1421217, 1421301, 1421349, 1421570, 1421782 

43  1421782 

44  1421218, 1421782 

45  1421726, 1421782



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.

480116 Netflix, Inc.
2018 05 04 9, 16, 35, 38, 39, 41, 

42
480968 LEGO JURIS A/S

2018 05 11 19
479727 Perlier Societa a responsabilita limitata

2018 05 18 3
479716 Perlier Societa a responsabilita limitata

2018 05 18 3
473239 GRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 07 09 30

482290 BETONBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 08 07 19, 37

483777 J. CHODACKI, A. MISZTAL,  
MEDICA SPÓŁKA JAWNA
2018 08 06 5

483775 J. CHODACKI, A. MISZTAL,  
MEDICA SPÓŁKA JAWNA
2018 08 06 5

483078 GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 08 28 30, 32, 35

484944 JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 08 28 29, 32

482165 Kerzner International Limited
2018 08 31 36, 37

483476 FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK  
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 08 31 30, 41

485084 SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. 
GmbH & Co. KG
2018 09 04 5
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

27/2018 63 1406988 1406988 ViaReal (27 10 27) 35, 38, 41
Informacja ta nie powinna 

zostać opublikowana


