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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 8 października 2018 r. Nr ZT41

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) 460444 (220) 2016 08 17
 (310) 87091095 (320) 2016 07 01 (330) US
(731) SOUTH BEACH BEVERAGE COMPANY, INC.,  

Purchase, US
(540) LIFE WTR
(510), (511) 32 woda pitna, woda [napoje], woda zawierają-
ca minerały.

(210) 460991 (220) 2016 09 01
(731) NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) De-vit

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 460993 (220) 2016 09 01
(731) NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CALCIVITUM

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 461023 (220) 2016 09 01
(731) GORYSZEWSKI ADAM, Warszawa
(540) HORN IMPALER

(531) 27.05.01, 03.06.06, 03.06.99
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, broszu-
ry, czasopisma, emblematy, pieczecie papierowe, afisze, pla-
katy, gazety, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, produkcja fil-
mów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
impresariat w działalności artystycznej, usługi impresariów 
w działalności artystycznej, 41 studia nagrań, producenckie 
usługi muzyczne, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], rozrywka [widowiska], sale koncertowe, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publi-
kowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, planowanie 
przejęć [rozrywka], usługi dystrybucji biletów [rozrywka], 
usługi prezenterów muzyki, usługi kompozycji muzycznych, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji.

(210) 463128 (220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) GEDANIA
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów ki-
nowych, pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, 
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów 
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.

(210) 465752 (220) 2016 12 28
(731) MACIEJEWSKA ANNA, Radom
(540) INTERNATIONAL PROGRAMME FOR SCHOOL London UK

(531) 01.01.01, 01.01.04, 24.01.05, 24.01.10, 24.01.18, 03.01.01, 
03.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane 
z edukacją dzieci, 35 doradztwo zawodowe inne niż zwią-
zane z edukacją i szkoleniami, reklama, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, 41 edukacja, edukacja językowa, eduka-
cja [nauczanie], organizacja egzaminów w zakresie edukacji, 
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doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, organizowanie 
seminariów związanych z edukacją, edukacja zawodowa dla 
młodych ludzi, edukacja on-line z komputerowej bazy da-
nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udzielanie 
informacji i przygotowywanie raportów o postępach zwią-
zanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie konkursów 
w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie zawodów 
w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi szkół w zakresie edu-
kacji, zajęcia zorganizowane dla dzieci w zakresie edukacji 
lub rozrywki, obozy letnie w zakresie rozrywki lub edukacji, 
doradztwo zawodowe.

(210) 467893 (220) 2017 02 20
(731) LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) LC Corp

(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, broszury, ulotki, foldery, kalendarze, 
mapy i plany miast, gazety i czasopisma, 35 specjalistyczne 
doradztwo i konsulting: pomoc i usługi w zakresie organi-
zacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębior-
stwami i przedsięwzięciami, badania i poszukiwania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi 
doradztwa handlowego, usługi zarządzania i pomocy w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysło-
wymi, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor-
macji o działalności gospodarczej, usługi agencji informacji 
handlowej, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa 
handlowego, opracowywanie informacji statycznych i sta-
tystyk, usługi badania rynku i opinii publicznej, wykonywa-
nie analiz rynkowych, usługi w zakresie wyceny działalności 
handlowej i przygotowywania analiz kosztów i prognoz 
ekonomicznych, usługi wyceny przedsiębiorstw produk-
cyjnych i usługowych, usługi księgowe i audytorskie, przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie list płac, weryfikacja rachunków, usługi 
pośrednictwa handlowego, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich 
jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do kompute-
rowych baz danych, usługi komputerowego zarządzania 
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach kom-
puterowych, usługi sortowania, systematyzacji i kompilacji 
danych w plikach komputerowych, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zarządzanie zbiorami danych w systemach 
komputerowych, przetwarzanie informacji statystycznych, 
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i pro-
gramów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, 
promocja sprzedaży towarów i usług świadczona na rzecz 
osób trzecich, doradztwo i konsulting w zakresie doboru 
metod i technik reklamowania, dystrybucja materiałów re-
klamowych, uaktualnianie, rozpowszechnianie materiałów, 
ogłoszeń i ofert reklamowych, usługi reklamowania za po-
średnictwem sieci komputerowych, wynajmowanie miejsc 
na reklamy, powierzchni reklamowych i czasu reklamowego 
w środkach przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, 
usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 

usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i dobór 
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradz-
two w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, 
usługi biurowe, powielanie i fotokopiowanie dokumentów, 
archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tra-
dycyjnymi, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji 
dokumentów, obróbka tekstów, usługi sekretarskie, usługi 
leasingowe: leasing i wynajem maszyn i urządzeń dla biur, 
36 usługi w zakresie transakcji finansowych, rozliczenia trans-
akcji finansowych, operacji finansowych i walutowych, usługi 
zarządzania finansami, usługi w zakresie udzielania gwaran-
cji finansowych, udzielanie i finansowanie pożyczek, usługi 
związane z obrotem papierami wartościowymi, usługi po-
wiernicze, usługi finansowe, usługi w zakresie doradztwa, ko-
ordynacji nadzoru w sprawach finansowych, analizy finanso-
we, ekspertyzy dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla 
celów podatkowych, szacowanie wartości dla celów fiskal-
nych, usługi rozrachunkowe, informacja finansowa, usługi 
w zakresie zarządzania majątkiem, pośrednictwo, doradztwo 
i obsługa dokonywania inwestycji kapitałowych na rynkach 
krajowych i zagranicznych, usługi w zakresie lokaty, tworze-
nia kapitału, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, po-
średnictwo w dokonywaniu inwestycji kapitałowych, usługi 
wyceny dóbr inwestora dla spółek akcyjnych i z ograniczona 
odpowiedzialnością, usługi w zakresie tworzenia kapitału 
i nakładów kapitałowych, przeprowadzanie operacji finan-
sowych na zlecenie osób trzecich, usługi operacji finanso-
wych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, po-
mieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzier-
żawy majątku nieruchomego, usługi sporządzania umów 
najmu, usługi szacowania i wyceny majątku nieruchomego, 
wyceny nieruchomości do celów sprzedaży, zastawu, ubez-
pieczenia, dzierżawy lub celów fiskalnych, usługi w zakresie 
administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi 
w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, leasing 
maszyn i urządzeń dla biur, samochodów i środków trans-
portu lądowego, 37 instalowanie komputerów, sieci kompu-
terowych, urządzeń peryferyjnych, urządzeń do transmisji 
danych i programów komputerowych, konserwacja i na-
prawy komputerów, czyszczenie budynków od wewnątrz 
i od zewnątrz, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, usługi 
budowlane i nadzoru budowlanego, izolowanie i uszczelnia-
nie budynków, informacja budowlana, wynajem maszyn bu-
dowlanych i do robót drogowych i terenowych, instalowanie 
i naprawy alarmów przeciw włamaniom, 39 wynajmowanie 
miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samo-
chodów, wynajmowanie powierzchni na salony samocho-
dowe, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkin-
gowych, wynajmowanie środków transportu osobowego 
i towarowego, tj. samochodów,  maklerstwo transportowe, 
maklerstwo transakcji na transport i przewóz, wynajem 
samochodów i środków transportu lądowego, 41 usługi 
w zakresie edukacji, kształcenie praktyczne, organizowanie 
pokazów edukacyjnych, organizowanie konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury lub edukacji, organizowanie i obsługa prowa-
dzenia zjazdów, sympozjów, seminariów, 42 projektowanie 
oprogramowania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi na zasadzie outsourcingu, 45 doradztwo w zakresie wła-
sności intelektualnej, usłgugi licencjonowania własności in-
telektualnej, doradztwo w sprawach zarządzania własnością 
intelektualną, usługi zarządzania prawami autorskimi, usługi 
prawnicze i badania prawne, usługi związane z bezpieczeń-
stwem, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, agencje 
detektywistyczne, usługi w zakresie ochrony cywilnej, usługi 
doradztwa w sprawach ochrony osób i mienia, usługi eskor-
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ty i nadzoru nocnego, usługi monitoringu systemów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, usługi agencji ochrony 
nocnej.

(210) 467894 (220) 2017 02 20
(731) LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) LC Corp

(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, broszury, ulotki, foldery, kalendarze, 
mapy i plany miast, gazety i czasopisma, 35 specjalistycz-
ne doradztwo i konsulting: pomoc i usługi w zakresie orga-
nizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsię-
biorstwami i przedsięwzięciami, badania i poszukiwania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, 
usługi doradztwa handlowego, usługi zarządzania i po-
mocy w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub 
przemysłowymi, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udo-
stępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi 
agencji informacji handlowej, usługi w zakresie specja-
listycznego doradztwa handlowego, opracowywanie 
informacji statycznych i statystyk, usługi badania rynku 
i opinii publicznej, wykonywanie analiz rynkowych, usługi 
w zakresie wyceny działalności handlowej i przygotowy-
wania analiz kosztów i prognoz ekonomicznych, usługi 
wyceny przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, 
usługi księgowe i audytorskie, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie list 
płac, weryfikacja rachunków, usługi pośrednictwa handlo-
wego, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania 
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, 
usługi komputerowego zarządzania plikami, wyszukiwa-
nie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi 
sortowania, systematyzacji i kompilacji danych w plikach 
komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
zarządzanie zbiorami danych w systemach komputero-
wych, przetwarzanie informacji statystycznych, usługi 
w zakresie obsługi programów lojalnościowych i progra-
mów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, 
promocja sprzedaży towarów i usług świadczona na rzecz 
osób trzecich, doradztwo i konsulting w zakresie doboru 
metod i technik reklamowania, dystrybucja materiałów 
reklamowych, uaktualnianie, rozpowszechnianie materia-
łów, ogłoszeń i ofert reklamowych, usługi reklamowania 
za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajmowanie 
miejsc na reklamy, powierzchni reklamowych i czasu re-
klamowego w środkach przekazu, publikowanie tekstów 
reklamowych, usługi w zakresie reklamy korespondencyj-
nej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, 
rekrutacji i dobór personelu za pomocą metod psycho-
technicznych, doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nalnego i kadrowego, usługi biurowe, powielanie i fo-
tokopiowanie dokumentów, archiwizacja dokumentów 
metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, doradztwo 
i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, obróbka 
tekstów, usługi sekretarskie,  wynajem maszyn i urządzeń 

dla biur, 36 usługi w zakresie transakcji finansowych, rozli-
czenia transakcji finansowych, operacji finansowych i wa-
lutowych, usługi zarządzania finansami, usługi w zakresie 
udzielania gwarancji finansowych, udzielanie i finansowa-
nie pożyczek, usługi związane z obrotem papierami war-
tościowymi, usługi powiernicze, usługi finansowe, usługi 
w zakresie doradztwa, koordynacji nadzoru w sprawach 
finansowych, analizy finansowe, ekspertyzy dla celów 
fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla celów podatko-
wych, szacowanie wartości dla celów fiskalnych, usługi 
rozrachunkowe, informacja finansowa, usługi w zakre-
sie zarządzania majątkiem, pośrednictwo, doradztwo 
i obsługa dokonywania inwestycji kapitałowych na ryn-
kach krajowych i zagranicznych, usługi w zakresie lo-
katy, tworzenia kapitału, usługi w zakresie inwestycji 
kapitałowych, pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji 
kapitałowych, usługi wyceny dóbr inwestora dla spółek 
akcyjnych i z ograniczona odpowiedzialnością, usługi 
w zakresie tworzenia kapitału i nakładów kapitałowych, 
przeprowadzanie operacji finansowych na zlecenie 
osób trzecich, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, usługi kupna i sprzedaży 
nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, pomiesz-
czeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierża-
wy majątku nieruchomego, usługi sporządzania umów 
najmu, usługi szacowania i wyceny majątku nierucho-
mego, wyceny nieruchomości do celów sprzedaży, za-
stawu, ubezpieczenia, dzierżawy lub celów fiskalnych, 
usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieru-
chomościami, usługi w zakresie zarządzania majątkiem 
nieruchomym, leasing maszyn i urządzeń dla biur, leasing 
samochodów i środków transportu lądowego, 37  instalo-
wanie komputerów, sieci komputerowych, urządzeń pe-
ryferyjnych, urządzeń do transmisji danych i programów 
komputerowych, konserwacja i naprawy komputerów, 
czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, wypo-
życzanie maszyn do czyszczenia, usługi budowlane i nad-
zoru budowlanego, izolowanie i uszczelnianie budynków, 
informacja budowlana, wynajem maszyn budowlanych 
i do robót drogowych i terenowych, instalowanie i na-
prawy alarmów przeciw włamaniom, 39  wynajmowa-
nie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem 
samochodów, wynajmowanie powierzchni na salony 
samochodowe, wynajmowanie garaży, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, wynajmowanie środków transpor-
tu osobowego i towarowego, tj. samochodów, makler-
stwo transportowe, maklerstwo transakcji na transport 
i przewóz, wynajem samochodów i środków transportu 
lądowego, 41 usługi w zakresie edukacji, kształcenie prak-
tyczne, organizowanie pokazów edukacyjnych, organi-
zowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie i obsługa prowadzenia zjazdów, sympo-
zjów, seminariów, 42 projektowanie oprogramowania 
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadzie 
outsourcingu, 45  doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, usługi licencjonowania własności intelektual-
nej, doradztwo w sprawach zarządzania własnością inte-
lektualną, usługi zarządzania prawami autorskimi, usługi 
prawnicze i badania prawne, usługi związane z bezpie-
czeństwem, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, 
agencje detektywistyczne, usługi w zakresie ochrony cy-
wilnej, usługi doradztwa w sprawach ochrony osób i mie-
nia, usługi eskorty i nadzoru nocnego, usługi monitoringu 
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi 
agencji ochrony nocnej.
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(210) 467895 (220) 2017 02 20
(731) LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) LC Corp

(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, broszury, ulotki, foldery, kalendarze, 
mapy i plany miast, gazety i czasopisma, 35 specjalistyczne 
doradztwo i konsulting: pomoc i usługi w zakresie organi-
zacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębior-
stwami i przedsięwzięciami, badania i poszukiwania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi 
doradztwa handlowego, usługi zarządzania i pomocy w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysło-
wymi, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor-
macji o działalności gospodarczej, usługi agencji informacji 
handlowej, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa 
handlowego, opracowywanie informacji statycznych i sta-
tystyk, usługi badania rynku i opinii publicznej, wykonywa-
nie analiz rynkowych, usługi w zakresie wyceny działalności 
handlowej i przygotowywania analiz kosztów i prognoz 
ekonomicznych, usługi wyceny przedsiębiorstw produk-
cyjnych i usługowych, usługi księgowe i audytorskie, przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie list płac, weryfikacja rachunków, usługi 
pośrednictwa handlowego, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich 
jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do kompute-
rowych baz danych, usługi komputerowego zarządzania 
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach kom-
puterowych, usługi sortowania, systematyzacji i kompilacji 
danych w plikach komputerowych, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zarządzanie zbiorami danych w systemach 
komputerowych, przetwarzanie informacji statystycznych, 
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych 
i programów promocyjnych świadczone na rzecz osób 
trzecich, promocja sprzedaży towarów i usług świadczona 
na rzecz osób trzecich, doradztwo i konsulting w zakresie 
doboru metod i technik reklamowania, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, uaktualnianie, rozpowszechnianie 
materiałów, ogłoszeń i ofert reklamowych, usługi reklamo-
wania za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajmo-
wanie miejsc na reklamy, powierzchni reklamowych i czasu 
reklamowego w środkach przekazu, publikowanie tekstów 
reklamowych, usługi w zakresie reklamy korespondencyj-
nej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, re-
krutacji i dobór personelu za pomocą metod psychotech-
nicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego 
i kadrowego, usługi biurowe, powielanie i fotokopiowanie 
dokumentów, archiwizacja dokumentów metodami elek-
tronicznymi i tradycyjnymi, doradztwo i konsulting w za-
kresie archiwizacji dokumentów, obróbka tekstów, usługi 
sekretarskie,  wynajem maszyn i urządzeń dla biur, 36 usłu-
gi w zakresie transakcji finansowych, rozliczenia transakcji 
finansowych, operacji finansowych i walutowych, usługi za-
rządzania finansami, usługi w zakresie udzielania gwarancji 
finansowych, udzielanie i finansowanie pożyczek, usługi 
związane z obrotem papierami wartościowymi, usługi po-

wiernicze, usługi finansowe, usługi w zakresie doradztwa, 
koordynacji nadzoru w sprawach finansowych, analizy 
finansowe, ekspertyzy dla celów fiskalnych, ekspertyzy 
i wyceny dla celów podatkowych, szacowanie wartości dla 
celów fiskalnych, usługi rozrachunkowe, informacja finanso-
wa, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, pośrednictwo, 
doradztwo i obsługa dokonywania inwestycji kapitałowych 
na rynkach krajowych i zagranicznych, usługi w zakresie 
lokaty, tworzenia kapitału, usługi w zakresie inwestycji ka-
pitałowych, pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji kapi-
tałowych, usługi wyceny dóbr inwestora dla spółek akcyj-
nych i z ograniczona odpowiedzialnością, usługi w zakresie 
tworzenia kapitału i nakładów kapitałowych, przeprowa-
dzanie operacji finansowych na zlecenie osób trzecich, 
usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przed-
siębiorstw, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, usługi 
wynajmu mieszkań, pomieszczeń biurowych i budynków, 
usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usłu-
gi sporządzania umów najmu, usługi szacowania i wyceny 
majątku nieruchomego, wyceny nieruchomości do celów 
sprzedaży, zastawu, ubezpieczenia, dzierżawy lub celów 
fiskalnych, usługi w zakresie administrowania i zarządzania 
nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania majątkiem 
nieruchomym, leasing maszyn i urządzeń dla biur, leasing sa-
mochodów i środków transportu lądowego, 37 instalowanie 
komputerów, sieci komputerowych, urządzeń peryferyjnych, 
urządzeń do transmisji danych i programów komputero-
wych, konserwacja i naprawy komputerów, czyszczenie bu-
dynków od wewnątrz i od zewnątrz, wypożyczanie maszyn 
do czyszczenia, usługi budowlane i nadzoru budowlanego, 
izolowanie i uszczelnianie budynków, informacja budowlana, 
wynajem maszyn budowlanych i do robót drogowych i tere-
nowych, instalowanie i naprawy alarmów przeciw włama-
niom, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane 
z parkowaniem samochodów, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, wynajmowanie garaży, wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie środków 
transportu osobowego i towarowego, tj. samochodów, 
maklerstwo transportowe, maklerstwo transakcji na trans-
port i przewóz, wynajem samochodów i środków trans-
portu lądowego, 41  usługi w zakresie edukacji, kształcenie 
praktyczne, organizowanie pokazów edukacyjnych, orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, or-
ganizowanie i obsługa prowadzenia zjazdów, sympozjów, 
seminariów, 42  projektowanie oprogramowania w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwami na zasadzie outsourcingu, 
45  doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usłgu-
gi licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo 
w sprawach zarządzania własnością intelektualną, usługi 
zarządzania prawami autorskimi, usługi prawnicze i bada-
nia prawne, usługi związane z bezpieczeństwem, doradz-
two w sprawach bezpieczeństwa, agencje detektywistycz-
ne, usługi w zakresie ochrony cywilnej, usługi doradztwa 
w sprawach ochrony osób i mienia, usługi eskorty i nadzoru 
nocnego, usługi monitoringu systemów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, usługi agencji ochrony nocnej.

(210) 470014 (220) 2017 04 05
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) 3majcie się zdrowo
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
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(210) 470364 (220) 2017 04 11
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) Kinesiotaping kosmetyczny
(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne 
i surowce do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczni-
czych i preparatów farmaceutycznych, 3 produkty kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, 
balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów ko-
smetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosme-
tycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosme-
tyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, 
olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodo-
ranty, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, wody toale-
towe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, 
mydła, mydła lecznicze, szampony, odżywki i środki do pie-
lęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki 
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania 
jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów me-
dycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 471404 (220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProRelaxin

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środ-
ki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, 
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, 
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo-
we środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczysz-
czające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 471829 (220) 2017 05 17
(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) proHosting
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub od-
twarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania 
danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia te-
lefoniczne, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefo-
niczne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy 
głośno mówiące, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia 

rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowarki, obu-
dowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty i po-
krowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty te-
lefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów 
komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, 
pamięci przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne 
nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, oprogra-
mowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i pro-
gramy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i progra-
my komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, 
pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefo-
nów komórkowych, komputery przenośne, modemy, laptopy, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna aparatura 
do radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia nadawcze i ze-
stawy nadawcze, nadajniki telekomunikacyjne, aparatura 
radiotelefoniczna, urządzenia GPS, odbiorniki radiowe, in-
terfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, 35 usługi 
w zakresie reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wy-
najem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakre-
sie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert 
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednic-
twem sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi marketin-
gowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, pro-
mowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, 
badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom za pośrednictwem punktów informacji konsu-
menckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobec-
nych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, pre-
zentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa sprzedaży 
urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrządów fotograficz-
nych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefonicznych, 
przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów przeno-
śnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno mówią-
cych, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, anten, 
baterii do telefonów, ładowarek, obudów do telefonów, ze-
stawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców do telefo-
nów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do au-
tomatów, kart telefonicznych do telefonów komórkowych, 
kart sim, kart magnetycznych kodowanych, pamięci przeno-
śnych, urządzeń do przetwarzania informacji, współpracują-
cych z komputerami w zakresie przekazywania danych, 
dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych no-
śników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, 
programów komputerowych, komputerów przenośnych, 
laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafo-
nów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefonicznej, 
nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej aparatury 
do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do przetwarzania 
danych, interfejsów komputerowych, publikacji elektronicz-
nych, plików danych zawierających utwory muzyczne i wizu-
alne, materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycznych, lite-
rackich i książkowych, książek, czasopism, gazet, dzienników, 
periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, 
katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, bi-
letów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowania, kom-
pilacji, systematyzacji pisemnych informacji za pośrednic-
twem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów 
informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, 
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tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych 
wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności gospo-
darczej i handlowej, usługi w zakresie umożliwiania wymia-
ny informacji i konwersacji w zakresie działalności gospo-
darczej i handlowej oraz reklamy w czasie realnym 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i te-
lefonów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa 
w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, umów kredyto-
wych za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycz-
nych, Internetu, usługi sprawdzania stanu konta za pośred-
nictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, 
usługi dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu, 
sieci teleinformatycznych, Internetu, informacja o ubez-
pieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, 
emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finanso-
we, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, 
sportowych, organizacja zbiórek środków finansowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wycena kosztów na-
prawy, 38 usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie, in-
formacja o telekomunikacji, łączność telefoniczna, łączność 
za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność po-
przez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci In-
ternet, zapewnianie dostępu do Internetu, połączenie 
z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi świadczo-
ne przez operatora sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej 
w zakresie obsługi połączeń abonentów, usługi przekazywa-
nia głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfro-
wego, obsługa telekonferencji, usługi teleksowe i telefakso-
we, usługi w zakresie przekazywania wiadomości, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompu-
terów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, 
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, 
usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania poczty 
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej 
lub cyfrowej, usługi poczty głosowej, udostępnianie połą-
czeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, modemów, wypożyczanie urządzeń 
służących do przesyłania głosu, obrazu i danych za pośred-
nictwem telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, dzierża-
wa łączy telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych, dostarczanie 
dostępu do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu 
do baz danych, udostępnianie stron internetowych za po-
średnictwem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośred-
nio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, usługi transmi-
sji danych z pamięci telefonów komórkowych na strony 
internetowe i ze stron internetowych do pamięci telefonu 
komórkowego, transmisja satelitarna, usługi w zakresie 
umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie real-
nym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Internetu, 
telefonów komórkowych i cyfrowych, usługi przekazywania 
informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym znajduje 
się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami: usłu-
gi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy 
obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwięko-
wych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, emisja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, usługi udostępniania, 
pobierania i odtwarzania plików danych zawierających 
utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, telefo-
niczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwianie 
wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za po-
średnictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udo-
stępnianie obiektów telekomunikacyjnych, 42 usługi w za-

kresie badań naukowych i technicznych, usługi naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, przygotowywanie ser-
wisów internetowych, mianowicie tworzenie, i utrzymywa-
nie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, administrowanie oraz za-
rządzanie witrynami i stronami internetowymi, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną i konwersja 
danych z formy elektronicznej z możliwością edycji, wynaj-
mowanie miejsca na serwerach, wynajmowanie i udostęp-
nianie zasobów serwerów i sieci komputerowych, udostęp-
nianie kreatorów stron internetowych, odzyskiwanie danych 
z komputerów i telefonów komórkowych, dostarczanie wy-
szukiwarek Internetowych, wypożyczanie serwerów (ho-
sting), instalacje, konserwacja, powielanie, aktualizacja, pro-
jektowanie, wypożyczanie oprogramowania i programów 
komputerowych, usługi projektowania systemów kompute-
rowych, leasing oprogramowania i programów komputero-
wych, usługi udostępniania oprogramowania i programów 
komputerowych poprzez sieci komputerowe.

(210) 475088 (220) 2017 08 07
(731) STEFAŃSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) Sale i Lokale
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące reklamy w zakresie 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie marke-
tingu, doradztwo w zakresie usług reklamowych i pro-
mocyjnych, dostarczanie biznesowych informacji mar-
ketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, 
dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci 
komputerowej, dystrybucja materiałów promocyjnych, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów 
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, elektroniczne 
publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych, infor-
macja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron 
internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja re-
klam, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, leasing billboardów reklamowych, marketing 
afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing dotyczący 
promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing in-
ternetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, 
marketing towarów i usług na rzecz innych, ogłoszenia drob-
ne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medial-
nych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku 
firmy, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm 
oraz ich towarów i usług w Internecie, prezentacje towarów 
i usług, produkcja materiałów reklamowych i reklam, promo-
cja on-line sieci komputerowych i stron internetowych), pro-
mocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
kuponów, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
promowanie działalności gospodarczej, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompute-
rowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób 
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trzecich w Internecie, komputerowych,  internetowych, przy-
gotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materia-
łów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów 
reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, 
przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trze-
cich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych 
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przy-
gotowywanie reklam, przygotowywanie reklam dla osób 
trzecich, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób 
trzecich, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, 
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publiko-
wanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama biznesowych stron internetowych, rekla-
ma i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-li-
ne za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line 
dla osób trzecich poprzez, elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednic-
twem przewodnika on-line do, przeszukiwania, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama w Internecie dla osób trzecich, re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, reklamowanie nieruchomości mieszka-
niowych i komercyjnych, reklamowych (rozpowszechnianie 
ogłoszeń -), reklamy on-line, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów w za-
kresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek 
informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie 
reklam dla osób trzecich, Internecie, rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszech-
nianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, świad-
czenie usług w zakresie reklamy komputerowej, udostęp-
nianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, udostępnianie on-line przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich, 
prowadzących handel on-line w Internecie, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostęp-
nianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środ-
ków elektronicznych oraz globalnych, sieci informacyjnych, 
umieszczanie reklam, usługi dopasowywania w ramach sieci 
reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie, kontaktów 
między reklamodawcami a właścicielami stron interneto-
wych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarcza-
nie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi 
reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, wynajem bilbordów 

[tablic reklamowych], wynajem bilbordów reklamowych, 
wynajem billboardów, wynajem billboardów reklamowych, 
wynajem czasu na emisję reklam w kinach, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem 
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wyna-
jem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,  
wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem 
powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, 
wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem 
przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni re-
klamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych 
w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wypożyczanie billboardów cyfrowych, wyświe-
tlanie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla 
osób trzecich, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czaso-
pismach, gazetach i magazynach, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych.

(210) 475763 (220) 2017 08 25
(731) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków
(540) FESTIWAL MIŁOSZA
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie 
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam praso-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich 
jak próbki, druki, prospekty, broszury, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy ra-
diowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public 
relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy 
korespondencyjne, impresariat w działalności artystycznej, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usłu-
gi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla 
celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, 
poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci 
widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub 
rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów 
innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe, 
usługi orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych 
z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo, 
rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli 
jako impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, usługi kompozycj i muzycznych, fotoreportaże, 
fotografie, nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie 
filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 478365 (220) 2017 10 30
(731) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Kwidzyn
(540) EKO-WERY
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze na paliwo stale, płynne 
i gazowe, kotły grzewcze centralnego ogrzewania, części za-
mienne do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów 
grzewczych, instalacje do centralnego ogrzewania, armatura 
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do kotłów, płyty akumulacyjne do kotłów, wymienniki cie-
pła do kotłów grzewczych, urządzenia grzewcze, urządze-
nia wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, instalacje grzew-
cze, dmuchawy kominowe, ruszty, płyty grzejne do kotłów 
grzewczych, palniki, paleniska, kotły przemysłowe, zasuwy 
do kotłów, popielniki do kotłów, prefabrykowane elementy 
pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia 
do zasilania kotłów paliwem, pokrywy jako części kotłów, dy-
sze regulacyjne jako części kotłów, 19 niemetalowe materiały 
budowlane, płyty betonowe ognioodporne, cement do bu-
dowy paleniska, niemetalowe ogniotrwałe wyłożenia kotłów, 
formy ceramiczne do użytku w kotłach, beton ogniotrwały, 
37 usługi w zakresie instalacji, serwisowania oraz moderniza-
cji i naprawy kotłów i instalacji grzewczych.

(210) 479445 (220) 2017 11 27
(731) KRZEŚNIAK ELIGIUSZ, Warszawa
(540) DRESS POINT
(510), (511) 25 suknie ślubne, suknie wieczorowe, stroje 
wieczorowe, stroje wizytowe, żakiety, garsonki, garnitury, 
smokingi, fraki, płaszcze, kurtki, kamizelki, kapelusze, nakrycia 
głowy, szale, boa na szyję, krawaty, muchy, fulary, chusty, rę-
kawiczki, etole, podkoszulki, gorsety, bielizna osobista, bluzki, 
koszule, spódnice, sukienki, buty, odzież skórzana i z imitacji 
skóry, paski, togi, odzież ciążowa, stroje na maskaradę, kostiu-
my na bale maskowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hur-
towej oraz w systemie on-line odzieży, obuwia, dodatków 
odzieżowych, wyrobów skórzanych i galanterii skórzanej, or-
ganizowanie targów, wystaw i pokazów dotyczących odzie-
ży i mody w celach handlowych i reklamowych, 45 usługi 
wypożyczania odzieży, obuwia, torebek, nakryć głowy oraz 
dodatków odzieżowych, wypożyczanie sukien, smokingów 
i garniturów, wypożyczanie strojów ślubnych, wypożyczanie 
kostiumów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypoży-
czanie eleganckiej odzieży.

(210) 479536 (220) 2017 11 29
(731) Bahlsen GmbH, Hannover, DE
(540) HIT
(510), (511) 30 biszkopty, ciastka, wyroby cukiernicze.

(210) 480123 (220) 2017 12 14
(731) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION  

AGENCJA REKLAMOWA, Kościno
(540) MDA
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi mar-
ketingowe, marketing farmaceutyczny, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamó-
wień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania 
personelem, usługi agencji public relations, usługi reklamo-
we w zakresie kreowania wizerunku marki, usługi w zakresie 
kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji 
importowo-eksportowych, reklama radiowa i telewizyjna, 
reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama 
prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług 
reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw 
sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje 
informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, 
audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opi-
nii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie doku-
mentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwa-

nie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie 
i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tek-
stów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie 
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów 
reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawiera-
niu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygoto-
wywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja 
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, pro-
jektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów rekla-
mowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, 
rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, 
wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, 
pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wy-
najmowanie nośników reklamowych, doradztwo personal-
ne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór per-
sonelu za pomocą metod psychotechnicznych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych 
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywa-
nia osób trzecich w towary przeznaczone dla celów pro-
mocyjnych i usługi reklamowe, bazy danych, badania rynku 
i opinii publicznej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodat-
ków do odzieży, biżuterii, sprzętu i osprzętu turystycznego, 
dewocjonaliów, artykułów piśmienniczych, książek i czaso-
pism, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednic-
twem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii 
skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu i osprzętu 
turystycznego, dewocjonaliów, artykułów piśmienniczych, 
książek i czasopism, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania 
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem ter-
minali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie 
internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępnia-
nia programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą 
cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostęp-
nianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, 
obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elek-
troniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy 
komputera, usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów 
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci interne-
towej do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obra-
zów w sieci internetowej, platformy konkursowe, aplikacje 
mobilne, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, organizowanie 
imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicznościo-
wych, organizowanie imprez integracyjnych, organizowanie 
imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyj-
nych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury lub edukacji, informacja o wypoczynku, usługi 
rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, usługi kon-
feransjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy 
sportowe, paintball, organizowanie zawodów sportowych, 
usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowe-
go, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym 
i rozrywkowym, organizowanie gier strategicznych w po-
mieszczeniach halowych i w plenerze, informacja o impre-
zach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, 
obsługa pól golfowych, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, or-
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ganizowanie przyjęć, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu 
do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu spor-
towym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, 
wypożyczanie dekoracji, komputerowe przygotowywanie 
materiałów do publikacji, publikowanie książek, pisanie sce-
nariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja 
filmów innych niż reklamowe, produkcja programów i audy-
cji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, planowanie przebiegu przyjęć, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, sporządzanie napisów dla fil-
mów w wersji oryginalnej, sporządzanie dubbingu dla fil-
mów, studia filmowe, studia nagrań, tłumaczenia tekstów 
innych niż reklamowe, tworzenie prezentacji audiowizual-
nych, multimedialnych, animacji komputerowych, 42 usługi 
artystów grafików, usługi związane z projektowaniem gra-
ficznym, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa 
przemysłowego, projektowanie opakowań oraz wszelkich 
materiałów drukowanych, usługi artystów malarzy, malo-
wania obrazów i portretów na zamówienie osób trzecich, 
stylizacji, usługi w zakresie projektowania przedmiotów co-
dziennego użytku, projektowanie opakowań, projektowanie 
stron internetowych, projektowanie dekoracji wnętrz i wi-
tryn sklepowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
w tym gadżetów reklamowych, stendów reklamowych, 
ekspozycji reklamowych, projektowanie znaków firmo-
wych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych 
w dziedzinie reklamy, wynajmowanie miejsca na serwerach, 
hosting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwe-
rów, sieci komputerowej, usługi polegające na projektowa-
niu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie 
tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami kom-
puterowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla 
osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek 
internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, administro-
wanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz portalami 
internetowymi, analizy systemów komputerowych, instala-
cje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, powielanie oprogramowania kompute-
rowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
programowanie, projektowanie systemów komputerowych, 
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowa-
nia przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń 
telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną.

(210) 480137 (220) 2017 12 14
(731) STB KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cięciwa
(540) STYROPOL

(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, 17 kauczuk, gutaperka, 
guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte 
w innych klasach, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej 
stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelnia-
jące, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, 
wyroby z polistyrenu i tworzyw sztucznych, izolacyjne ele-
menty i płyty budowlane ze styropianu do budowy i wykła-
dania sufitów, ścian i podłóg, do wykładania zewnętrznych 

ścian budynków, płyty warstwowe, płyty oklejane, płyty 
ocieplające, płyty termoizolacyjne, płyty dźwiękochłonne, 
płyty tłumiące dźwięk, płyty stosowane do izolacji akustycz-
nej i termicznej stropów w technologii podłóg pływających, 
elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, jak za-
mocowania ociepleń, budynków, kołki rozporowe, elementy 
elewacyjne budynków, folie metalowe i niemetalowe, izola-
cje dachów płaskich, ocieplenia budynków i dachów, kleje 
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane nie-
metalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budow-
nictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemeta-
lowe, pomniki niemetalowe, styropianowe płyty i elementy 
budowlane, okucia budowlane z tworzyw sztucznych, klam-
ki, listwy wykończeniowe, listwy sztukateryjne i boazeryjne, 
sufity podwieszane, ścianki działowe, płytki podłogowe 
z tworzyw sztucznych, kształtki hydrauliczne niemetalowe, 
konstrukcje i pokrycia elewacji budynków (nie z metalu), 
zaprawy budowlane, 37 usługi budowlano-montażowo-
-remontowe budynków mieszkalnych i obiektów przemy-
słowych, naprawy, usługi instalacyjne, zbrojenie budynków, 
42 projekty techniczne, doradztwo budowlane.

(210) 480138 (220) 2017 12 14
(731) STB KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cięciwa
(540) STYROPOL
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, 17 kauczuk, gutaperka, 
guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte 
w innych klasach, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej 
stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelnia-
jące, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, 
wyroby z polistyrenu i tworzyw sztucznych, izolacyjne ele-
menty i płyty budowlane ze styropianu do budowy i wykła-
dania sufitów, ścian i podłóg, do wykładania zewnętrznych 
ścian budynków, płyty warstwowe, płyty oklejane, płyty 
ocieplające, płyty termoizolacyjne, płyty dźwiękochłonne, 
płyty tłumiące dźwięk, płyty stosowane do izolacji aku-
stycznej i termicznej stropów w technologii podłóg pływa-
jących, elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 
jak zamocowania ociepleń, budynków, kołki rozporowe, 
elementy elewacyjne budynków, folie metalowe i nieme-
talowe, izolacje dachów płaskich, ocieplenia budynków 
i dachów, kleje izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 19 materiały 
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stoso-
wane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki prze-
nośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, styropianowe 
płyty i elementy budowlane, okucia budowlane z tworzyw 
sztucznych, klamki, listwy wykończeniowe, listwy sztuka-
teryjne i boazeryjne, sufity podwieszane, ścianki działowe, 
płytki podłogowe z tworzyw sztucznych, kształtki hydrau-
liczne niemetalowe, konstrukcje i pokrycia elewacji budyn-
ków (nie z metalu), zaprawy budowlane, 37 usługi budow-
lano-montażowo-remontowe budynków mieszkalnych 
i obiektów przemysłowych, naprawy, usługi instalacyjne, 
zbrojenie budynków, 42 projekty techniczne, doradztwo 
budowlane.

(210) 480537 (220) 2017 12 27
(731) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW, 

Myślenice
(540) DOM ZACZYNA SIĘ OD DOBREGO PROJEKTU
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, 
reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery.
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(210) 480926 (220) 2018 01 09
(731) BEVGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) Zlatý Pilsner

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwo i produkty piwowarskie.

(210) 481622 (220) 2018 01 26
(731) FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI MULTIINTEGRA, 

Tychy
(540) MultiIntegra
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 edu-
kacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

(210) 481748 (220) 2018 01 30
(731) CAKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) ENJOY YOUR LIFE
(510), (511) 25 obuwie w tym buty sznurowane, buty 
na rzepy, boty, botki, przeciwdeszczowe w tym gumowe 
kalosze, buty sportowe w tym narciarskie, piłkarskie, lekko-
atletyczne, do golfa, wspinaczkowe, kolarskie, trampki, te-
nisówki, korki, biegowe z kolcami, gimnastyczne, taneczne, 
rekreacyjne, pantofle, sandały, kozaki, buty na obcasie, buty 
robocze, buty wizytowe, plażowe, trzewiki, glany, sztyblety, 
trapery, mokasyny, do codziennego użytku, dla niemow-
ląt, dla dzieci, wojskowe, półbuty, baletki, balerinki, japonki, 
klapki, laczki, kapcie, kierpce, ciżemki, chodaki, drewniaki, ko-
turny, espadryle oraz inne rodzaje obuwia, cholewki do obu-
wia, wkładki do butów, getry, nakrycia głowy w tym czapki, 
kapelusze i jego odmiany, tupecik, kaszkiet, bejsbolówka, 
dżokejka, beret, kucharska, garnizonowa, studencka, jarmuł-
ka, pilotka, maciejówka, papacha, czepek pływacki, opaski 
na głowę, chusty, apaszki, termoaktywne nakrycia głowy, 
skórzane nakrycia głowy, daszki w tym daszki przeciwsło-
neczne, mitry, sportowe nakrycia głowy, nakrycia głowy dla 
rybaków, odzież męska, damska, dziecięca w tym wieczo-
rowa, futrzana, rekreacyjna, dżinsowa, robocza, codzienna, 
sportowa, przeciwdeszczowa, tkana, skórzana, nocna, ter-
moizolacyjna, z imitacji skóry, dla małych dzieci, wojskowa, 
odzież w tym marynarki, garnitury, spodnie, sukienki, spódni-
ce, spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, futra, kurtki, 
poszetki, bluzki, kaptury, swetry, pulowery, fartuchy, odzież 
niemowlęca, odzież dziecięca, golfy, szorty, skafandry, kom-
binezony, kostiumy kąpielowe, slipy, halki, pończochy, skar-
pety, rajstopy, rękawiczki, szale, opaski, apaszki, krawaty, pa-
ski do odzieży, wstawki do odzieży, bielizna osobista męska, 
bielizna osobista damska, koszule męskie i damskie, podko-
szulki, piżamy, legginsy, 35 organizowanie targów i wystaw 
handlowych, agencje importowo- eksportowe, agencje in-
formacji handlowej, agencje reklamowe, dekoracja wystaw 
sklepowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, wymienio-
ne usługi w zakresie i w związku z usługami branży odzie-
żowej i obuwniczej, zarządzanie i administrowanie w dzia-

łalności handlowej, zgromadzenie towarów umożliwiające 
klientom oglądanie i nabywanie w sklepach detalicznych 
i hurtowniach z towarami branży odzieżowej i obuwniczej, 
organizowanie pokazów towarów, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z towarami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzeda-
ży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z ar-
tykułami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej za pomocą katalogów w związku z to-
warami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z nakryciami głowy, zwią-
zane z prowadzeniem działalności handlowej w tym pośred-
nictwo w zawieraniu umów kupna sprzedaży ww. towarów, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych w tym prze-
syłanie handlowej informacji tekstowej i obrazowej dzięki 
środkom masowego przekazu w tym radia, telewizji, sieci 
internetowej, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni, 
w których zgromadzono na rzecz osób trzecich różne towa-
ry, takie jak: ubiory, bielizna, buty, nakrycia głowy, torby, sza-
liki, swetry i inne towary wyżej wymieniane, komputerowe 
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi.

(210) 481767 (220) 2018 01 30
(731) ENERGO-COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) EC ENERGO-COMPLEX

(531) 26.01.04, 26.01.19, 27.05.05, 29.01.04, 24.15.01
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty i przyrządy elektryczne, 
elektroniczne i telekomunikacyjne, zestawy do diagnostyki 
transformatorów, mierniki przyspieszeń, komputerowe sys-
temy pomiarowe, elektroniczne wskaźniki położenia prze-
łącznika zaczepów, napędy elektryczne ze sterowaniem 
podobciążeniowych przełączników zaczepów, styki do gło-
wic PPZ (podobciążeniowych przełączników zaczepów), 
systemy monitorowania parametrów sieci energoelektrycz-
nych, elektryczne części zamienne do podobciążeniowych 
przełączników zaczepów, transformatory oraz ich części 
i podzespoły, urządzenia i systemy do monitorowania sta-
nu technicznego transformatorów, aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, urzą-
dzenia do regulacji energii, 37  przeglądy, remonty, rewizje 
i naprawy transformatorów energetycznych oraz podobcią-
żeniowych przełączników zaczepów, usługi w zakresie mon-
tażu i uruchamiania sieci, konserwacja antykorozyjna trans-
formatorów, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, 
sympozjów, konferencji i odczytów w zakresie systemów, 
urządzeń i aparatury energoelektrycznej, 42 usługi w za-
kresie diagnostyki transformatorów energetycznych oraz 
podobciążeniowych przełączników zaczepów, prowadzenie 
usług w zakresie serwisu systemów komputerowych, opra-
cowywanie oprogramowania na zamówienie w zakresie baz 
danych i aplikacji integrujących zarządzania danymi, badania 
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kontrolne wyłączników mocy, badania termowizyjne, usłu-
gi diagnostyki i ekspertyz w zakresie transformatorów, do-
radztwo techniczne w zakresie transformatorów, ekspertyzy 
w zakresie technologii, badania w dziedzinie energii, pro-
wadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych 
związanych z wykorzystywaniem naturalnych źródeł ener-
gii, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych 
na zamówienie, badania inżynieryjne, badania laboratoryjne.

(210) 482145 (220) 2018 02 07
(731) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PIEROGARNIA STARY TORUŃ

(531) 25.01.09, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 potrawy mięsne, potrawy gotowe składające 
się głównie z warzyw, pasztety, potrawy i wypieki na bazie 
ziemniaków, sałatki, 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, desery lo-
dowe, desery czekoladowe, gotowe desery jako wyroby cu-
kiernicze, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, potrawy 
z makaronem, potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie ryżu, 
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, 43 usługi gastrono-
miczne związane z podawaniem potraw i napojów w ba-
rach, kawiarniach i restauracjach (stałych i sezonowych), 
usługi związane z przygotowywaniem dań na zamówienie 
i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrznych (catering) 
oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań na wynos, wynaj-
mowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje .

(210) 482357 (220) 2018 02 14
(731) MasterPay LLC, Buffalo, US
(540) showup.tv

(531) 04.01.99, 24.15.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsu-
menta, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, poszukiwania w zakresie 
patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie reklam, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagra-
nych oraz do pobrania, usługi modelek i modeli do celów re-
klamowych lub promocji sprzedaży, wynajmowanie przestrzeni 

reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, impresariat w działalności 
artystycznej, usługi marketingowe, 38 fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, trans-
fer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, trans-
misja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych 
on-line, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunika-
cyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunika-
cyjne], 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, kultura fizyczna, nocne 
kluby, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organi-
zacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie 
konkursów, organizowanie widowisk (impresariat), organizo-
wanie konkursów piękności, prowadzenie zajęć fitness, publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie 
miejsc na pokazy, udostępnianie filmów on-line nie do pobra-
nia, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
usługi artystów estradowych, usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pokazów 
filmowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie 
kamer wideo, wystawianie spektakli na żywo, 42 platforma jako 
usługa [PaaS], przechowywanie danych elektronicznych, wy-
najmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, 45 usługi serwisów społecznościowych  
on-line, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, 
licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 482582 (220) 2018 02 20
(731) SKORUPKA PIOTR UNBROKEN, Rzeszów
(540) UNBROKEN

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 bandany, bielizna, bielizna termoaktywna, 
bluzy sportowe, buty do wody, buty sportowe, buty tury-
styczne, chusty, czapki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszulki sportowe i brycze-
sy do uprawiania sportów, kurtki, legginsy, polary, rękawice, 
w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki, 
sandały i buty plażowe, skarpety, spodenki, spodnie, spód-
nice, topy, T-shirty z krótkim rękawem, 28 artykuły gimna-
styczne i sportowe, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwi-
czeń, drążki do ćwiczeń, ekspandery, futerały przystosowane 
do noszenia artykułów sportowych, hantle, hantle kettlebell, 
nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku 
sportowego, obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, obciążniki 
na nogi, ochraniacze do użytku w sporcie, pasy do owijania 
dłoni do użytku sportowego, pasy do podnoszenia ciężarów, 
piłki do ćwiczeń, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, 
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy 
stosowane w kulturystyce, rękawice wykonane specjalnie 
do noszenia podczas uprawiania sportu, skakanki, sprzęt 
do treningu sztuk walki, sprzęt sportowy, taśmy do ćwiczeń, 
trampoliny treningowe, worki treningowe, 30 batony i bato-
nik, biszkopty, chałwa, chipsy, ciastka, ciasto, cukier, cukierki, 
cukierki w formie pastylek, cukierki z galaretki, czekolada, ga-
laretki owocowe jako słodycze, guma do żucia nie do celów 
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medycznych, herbata, kawa, lizaki, mąka i produkty zbożowe, 
płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe, przeką-
ski zbożowe, słodycze do ssania, słodycze w formie cukier-
ków, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 485268 (220) 2014 05 28
(731) GIANT MANUFACTURING CO., LTD., Taichung City, TW
(540) LIV

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, tj. odzież sportowa dla rowerzystów, 
a mianowicie koszulki z krótkim rękawem, skarpety, skarpety 
sportowe, kapelusze i czapki, spodenki, spodenki dla rowe-
rzystów, koszulki polo, kurtki, obuwie dla rowerzystów, opaski 
na głowę, bluzy z kapturem, krawaty, szaliki, spódnice, rękawy.

(210) 486063 (220) 2018 05 18
(731) LIPIŃSKI LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE DOMENA-DUO, Baranów
(540) Domena-duo

(531) 26.03.01, 26.03.22, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 płyty do produkcji mebli, płyty drewniane 
do produkcji mebli, deski drewniane do produkcji mebli, pły-
ty wiórowe do produkcji mebli, wiórowe prasowane do pro-
dukcji mebli, płyty wiórowe laminowane do produkcji mebli, 
płyty wiórowe oklejane do produkcji mebli, taśmy obrze-
żowe do produkcji mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, 
wykończeniowe elementy niemetalowe do mebli, 35 usługi 
sprzedaży następujących towarów: płyty do produkcji me-
bli, płyty drewniane do produkcji mebli, deski drewniane 
do produkcji mebli, płyty wiórowe do produkcji mebli, wió-
rowe prasowane do produkcji mebli, płyty wiórowe lamino-
wane do produkcji mebli, płyty wiórowe oklejane do pro-
dukcji mebli, taśmy obrzeżowe do produkcji mebli, osprzęt 
niemetalowy do mebli, wykończeniowe elementy do mebli.

(210) 486221 (220) 2018 05 23
(731) BETLEWSKA-SZEWCZAK MARTA, Warszawa
(540) TĘCZOWY KOCYK
(510), (511) 25 sukienki, ubranka, czapeczki, 40 szycie su-
kienek, ubranek, czapeczek, dzierganie z włoczek sukienek, 
ubranek i czapeczek dla dzieci.

(210) 486357 (220) 2018 05 25
(731) SAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SAVIT NUTRITION

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3  antyperspiranty do użytku osobistego, aro-
matyczne olejki do kąpieli, bazy do perfum kwiatowych, 
bazy do ust neutralizujące odcień ust, bibułki do usuwania 
oleju do celów kosmetycznych, bibułki z pudrem do twa-
rzy, błyszczyk do ust, brokat kosmetyczny, brylantyna, chu-
steczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki 
perfumowane, cienie do powiek, dezodoranty, dwustronne 
tasiemki do podklejania powiek, ekstrakty perfum, ekstrak-
ty ziołowe do celów kosmetycznych, emalia do paznokci, 
emulsje do ciała, emulsje do wzmacniania paznokci, esen-
cje do pielęgnacji skóry, etui na szminkę, eyelinery, farba 
do rzęs, farby do brody, farby do malowania twarzy, farby 
do włosów, fluid do makijażu, gaziki do celów kosmetycz-
nych, gąbki nasączone środkami toaletowymi, henna do ce-
lów kosmetycznych, kalkomanie ao ozdabiania paznokci, 
kamienie do wygładzania stóp, kleje do celów kosmetycz-
nych, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twa-
rzy, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosme-
tyki do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kreda 
do użytku kosmetycznego, kredki do oczu, kredki do ust, 
kremy do włosów, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy, 
emulsje i żele nawilżające, kryształki do kąpieli, lakier do ce-
lów kosmetycznych, maski kosmetyczne, masło do ciała, 
maści do celów kosmetycznych, mgiełki do ciała, mleczka 
kosmetyczne, mydła, naklejane ozdoby do paznokci, naklej-
ki do ozdabiania ciała, odświeżacze do skóry, odświeżacze 
oddechu, odżywki do paznokci, odżywki do ust, odżywki 
do włosów, olejek do włosów, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki eteryczne, olejki i płyny do masażu, ołówki 
do makijażu, opakowania uzupełniające do dozowników 
kosmetyków, papier ścierny do paznokci, paski wybielają-
ce zęby, pasta do stylizacji włosów, peelingi złuszczające 
do celów kosmetycznych, perfumy, pianka do kąpieli dla 
niemowląt, pianka do stylizacji, pianka do włosów, pianka 
oczyszczająca, pianka pod prysznic i do kąpieli, pilniczki 
kartonowe, piżmo (naturalne), piżmo syntetyczne, płatki ką-
pielowe, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do aro-
materapii, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny 
do demakijażu, płyny do oczu, płyny do oczyszczania skóry, 
płyny do ondulacji włosów, płyny do płukania jamy ustnej, 
płyny do stylizacji, płyny oczyszczające, pomadki do ust, 
pomady do włosów, preparaty do depilacji i golenia, prepa-
raty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, 
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty 
do pielęgnacji zębów, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty do rozjaśniania skóry, preparaty 
do rozjaśniania włosów, preparaty koloryzujące do celów 
kosmetycznych, puder dla niemowląt, puder do brwi, puder 
do ciała, puder do makijażu, puder do rąk, puder do twa-
rzy, pudry do włosów, pumeks, róż, rzęsy, serum do celów 
kosmetycznych, sole do kąpieli, szampony, szminki do ust, 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środ-
ki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, 
środki do demakijażu, środki zmiękczające, talk kosmetyczny, 
tusz do brwi, tusze do rzęs, utwardzacze do paznokci, waci-
ki do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wodorosty do zastoso-
wań w kosmetologii, wody mineralne w sprayu do celów 
kosmetycznych, wybielające żele dentystyczne, wydłuża-
jące tusze do rzęs, wzmacniające preparaty kosmetyczne 
do ujędrniania skóry, zestawy kosmetyków, zioła do kąpieli, 
zmywacze do paznokci, żele do użytku kosmetycznego, że-
lowe maseczki na oczy, 5 analeptyki, antybiotyki, artykuły 
spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], 
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aspiryna, batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suple-
menty diety, błonnik pokarmowy, chemioterapeutyki, chleb 
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, 
cukier leczniczy, cukier mlekowy [laktoza], dietetyczne na-
pary do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki 
homeopatyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe 
i mineralne, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, elektrolity do celów medycznych, enzymy trawienne, 
herbata lecznicza, herbata lecznicza, herbata odchudzająca 
do celów medycznych, homogenizowana żywność przysto-
sowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przy-
stosowane do celów medycznych, kapsułki odchudzające, 
korzenie lecznicze, kremy lecznicze, krople do nawilżania 
oczu, krople do nosa do celów medycznych, krople do uszu, 
lecznicze balsamy, lecznicze preparaty do leczenia skóry, 
lecznicze preparaty do pielęgnacji ust, lecznicze preparaty 
na porost włosów, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, maści 
lecznicze, mielone siemię lniane do użytku jako suplement 
diety, mieszanki do picia w proszku będące suplementami 
diety o smaku owocowym, mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, mineralne suplementy diety, od-
żywcze suplementy diety, okłady, olejki lecznicze, pastylki 
do ssania z dodatkiem cynku, płyny do celów farmaceutycz-
nych, preparaty antybakteryjne, preparaty dermatologicz-
ne, preparaty do leczenia migreny, preparaty do leczenia 
przeziębień, preparaty farmaceutyczne, preparaty hemo-
statyczne, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty 
pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty za-
wierające aktywatory tlenku azotu, preparaty zawierające 
węglowodany, preparaty zawierające witaminę A, preparaty 
zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, 
preparaty zawierające witaminę D, preparaty zmniejszające 
apetyt, proszki jako zamienniki posiłków, skrobia do celów 
dietetycznych, słodziki dietetyczne do celów medycznych, 
sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety 
składające się głównie z wapnia, suplementy diety składa-
jące się głównie z żelaza, suplementy diety składające się 
z aminokwasów, suplementy diety z pszenicy, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplemen-
ty diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające 
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawiera-
jące olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, su-
plementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze skła-
dające się głównie z cynku, suplementy ziołowe w płynie, 
suplementy żywnościowe, środki nasenne, środki przeciw-
bólowe, środki przeciwgorączkowe, środki uspakajające, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, 35 administro-
wanie sprzedażą, negocjowanie umów kupna i sprzedaży 
towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż 
towarów, promocja sprzedaży, przeprowadzanie sprzeda-
ży aukcyjnej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprze-
daży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetyka-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety, usług sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, 
usługi, sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.

(210) 486372 (220) 2018 05 25
(731) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU, 

Białystok
(540) MELIRAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze i preparaty ziołowe do pielęgnacji skóry i zębów do ce-
lów medycznych, plastry do celów leczniczych, opatrunki 
na rany, maść na rany, preparaty na rany, dermo-kosmetyki, 
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i de-
talicznej produktów do leczenia ran, dermo-kosmetyków, 
usługi sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie 
korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub 
używając środków telekomunikacji produktów do leczenia 
ran, usługi sprzedaży bezpośredniej produktów do lecze-
nia ran świadczone przez lokalnych przedstawicieli, usługi 
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja 
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi 
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, organizacja 
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, usługi w zakresie organizowania aukcji interneto-
wych, prezentacja oferty handlowej w Internecie.

(210) 486384 (220) 2018 05 25
(731) PIESZKA JOANNA, Międzyświeć
(540) ciuchcia zdrowia

(531) 18.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 warsztaty, seminaria, szkolenia, kursy, szko-
lenia młodych liderów, konferencje, sympozja, wykłady, od-
czyty, wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, kursy, 
konkursy, krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne, punkty 
doradcze, plebiscyty, akcje oraz kampanie społeczne, dzia-
łania kulturalne i oświatowe, opieka społeczna, ochrona śro-
dowiska, akcje informacyjne, wolontariat.

(210) 486402 (220) 2018 05 26
(731) PHU ZDANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ZDANOWICZ
(510), (511) 35 pośrednictwo w sprzedaży samochodów 
oraz części zamiennych i akcesoriów do samochodów, usługi 
prowadzenia salonu samochodowego, promocja sprzedaży 
pojazdów samochodowych i ich części dla osób trzecich, 
usługi sprzedaży oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: samochody, samochody używane, pojazdy me-
chaniczne, części samochodowe, artykuły motoryzacyjne, 
36 usługi finansowe w zakresie leasingu samochodowego, 
pośrednictwo w zakresie zawierania umów leasingu oraz 
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umów kredytowych dotyczące pojazdów samochodowych, 
doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa finan-
sowego, usługi ubezpieczeniowe, informacja o ubezpiecze-
niach, 37 usługi naprawy i obsługi pojazdów silnikowych, 
konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawy i obsługa 
samochodów, przegląd samochodów, instalowanie wypo-
sażenia samochodowego, usługi naprawy i instalacji sprzętu 
audiowizualnego pojazdów samochodowych, usługi stacji 
obsługi samochodów.

(210) 486405 (220) 2018 05 26
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) roślinna MR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne rafinowane, tłuszcze roślinne 
jadalne, masło roślinne, margaryna.

(210) 486409 (220) 2018 05 26
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) roślinna MR

(531) 05.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne rafinowane, tłuszcze roślinne 
jadalne, masło roślinne, margaryna.

(210) 486411 (220) 2018 05 27
(731) OPTIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz
(540) THERAPYPRESSER
(510), (511) 10 przyrząd do masażu.

(210) 486422 (220) 2018 05 28
(731) PURE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) pure DEVELOPMENT

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.05.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 486505 (220) 2018 05 29
(731) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy
(540) MS-TOOLS

(531) 14.09.05, 14.07.01, 14.07.09, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 7 obrabiarki, tokarki, frezarki, szlifierki, strugar-
ki, wiertarki, polerki, ostrzarki, kosiarki do trawy elektryczne 
i spalinowe, pistolety dozujące klej, pistolety do malowania, 
prostownice, generatory prądu, stoły do pil, urządzenia pod-
nośnikowe, pompy wodne elektryczne i spalinowe, aparaty 
do spawania gazowego i elektrycznego, stoły do maszyn, 
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, tarcze szli-
fierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie 
zębate, brzeszczoty, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzy-
narki, noże do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, 
prowadnice do maszyn, suporty, szczotki węglowe i grafi-
towe do części maszyn, maszyny na powietrze sprężone, 
przecinarki (narzędzia mechaniczne), pompy smarownicze, 
spawarki elektryczne, maszyny do ubijania, palniki gazowe 
do cięcia, maszyny do ostrzenia, palniki gazowe do luto-
wania, piły (maszyny), lektronarzędzia, urządzenia do spa-
wania łukiem elektrycznym, dystrybutory paliwa, 8 imadła 
warsztatowe (metalowe), narzędzia ręczne, kosiarki ogro-
dowe, piły - wyrzynarki, pistolety - narzędzia tarcze cierne, 
tarcze diamentowe jako części do narzędzi ręcznych, dłu-
ta, frezy, gwintownice, klucze maszynowe, młotki, kosiarki 
ręczne, przyrządy do cięcia, brzeszczoty pił, uchwyty do pił, 
ostrza do narzędzi, cęgi do cięcia drutu, narzędzia do ob-
róbki drewna, pilniki, piły, przycinacze do drzew, sekatory, 
rozwiertaki, strugi, przyrządy do szlifowania i ścierania, tar-
cze szlifierskie, tarniki, wiertarki, wiertła, uchwyty do wierteł, 
oprawki wiertarskie, wycinarki, szmergiel, świdry, śrubokręty, 
pasy do narzędzi, części maszyn, kamienie szlifierskie, klucze 
maszynowe (stałe), klucze maszynowe nastawne, lewarki 
uruchamiane ręcznie, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, 
piły (narzędzia), wiertła, tarcze szlifierskie, cęgi do cięcia dru-
tu, tarcze cierne, szlifierskie, frezy, gwintownice, 9 urządze-
nia do ładowania akumulatorów, miarki, taśmy miernicze, 
prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki, 19 prze-
wody ciśnieniowe niemetalowe.

(210) 486573 (220) 2018 05 30
(731) MIŚKOWIEC IRENEUSZ ARTUR VELOPROFIT, 

Jastrzębie-Zdrój
(540) OTOROWER.com
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(531) 18.01.01, 18.01.05, 09.01.25, 10.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlowe on-line w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa są za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
Internetu, organizowanie aukcji internetowych, marketing 
internetowy, usługi sprzedaży: rowerów, akcesoriów rowero-
wych oraz części rowerowych.

(210) 486781 (220) 2018 06 06
(731) DYDUCH JAN HONBU, Kraków
(540) OYAMA

(531) 27.05.01, 06.01.04, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, druki, kalendarze, nalepki, 
naklejki, notatniki, fotografie, gadgety i materiały biurowe, 
broszury, czasopisma, książki, poradniki, materiały instrukta-
żowe, materiały metodyczne, 25 ubrania sportowe, obuwie 
sportowe, kurtki, bluzy, swetry, koszule, podkoszulki, daszki 
przeciwsłoneczne na głowę, czapki, chusty na głowę, opaski 
na głowę, bielizna, kąpielówki, trykoty, getry, skarpety, ręka-
wice, krawaty, pasy, paski, szaliki, szale, fulary, szarfy, rytualne 
stroje do uprawiania wschodnich sztuk walki, obuwie rytual-
ne do uprawiania wschodnich sztuk walki, 26 łaty przyklejane 
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, wstęgi do de-
korowania, emblematy z nieszlachetnych metali, emblematy 
ozdobne niemetalowe, hafty ozdobne, opaski na ręce, ozdo-
by do czapek i kapeluszy, 41 usługi w zakresie nauczania ka-
rate, samoobrony, gimnastyki ogólnorozwojowej, szkolenie 
instruktorów oraz trenerów karate i samoobrony, organizo-
wanie i prowadzenie imprez sportowych, organizowanie 
i prowadzenie imprez rekreacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie zajęć sportowych stałych, kursowych, specjalistycz-
nych, organizowanie i prowadzenie pokazów sportowych.

(210) 486782 (220) 2018 06 06
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Produkt EKO

(531) 05.11.99, 02.09.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane 
publikacje, katalogi, materiały drukowane, materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), prospekty, 
publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, kartonowe 
pudełka do pakowania, naklejki, nalepki, notesy podręczne, 
ulotki.

(210) 486783 (220) 2018 06 06
(731) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Parodentis POMEGRANATE & ARNICA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płu-
kania ust do celów niemedycznych, środki do czyszczenia 
zębów, środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny 
jamy ustnej.

(210) 486788 (220) 2018 06 06
(731) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Parodentis

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płukania 
ust do celów niemedycznych, środki do czyszczenia zębów, 
środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny do płu-
kania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty chemicz-
ne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno - far-
maceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny jamy 
ustnej.

(210) 486789 (220) 2018 06 06
(731) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Sensident ALOE VERA & PROPOLIS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płukania 
ust do celów niemedycznych, środki do czyszczenia zębów, 
środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny do płu-
kania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty chemicz-
ne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno - far-
maceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny jamy 
ustnej.
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(210) 486790 (220) 2018 06 06
(731) DYDUCH JAN HONBU, Kraków
(540) OYAMA

(531) 06.01.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, druki, kalendarze, nalepki, 
naklejki, notatniki, fotografie, gadgety i materiały biurowe, 
broszury, czasopisma, książki, poradniki, materiały instrukta-
żowe, materiały metodyczne, 25 ubrania sportowe, obuwie 
sportowe, kurtki, bluzy, swetry, koszule, podkoszulki, daszki 
przeciwsłoneczne na głowę, czapki, chusty na głowę, opaski 
na głowę, bielizna, kąpielówki, trykoty, getry, skarpety, ręka-
wice, krawaty, pasy, paski, szaliki, szale, fulary, szarfy, rytualne 
stroje do uprawiania wschodnich sztuk walki, obuwie rytual-
ne do uprawiania wschodnich sztuk walki, 26 łaty przyklejane 
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, wstęgi do de-
korowania, emblematy z nieszlachetnych metali, emblematy 
ozdobne niemetalowe, hafty ozdobne, opaski na ręce, ozdo-
by do czapek i kapeluszy, 41 usługi w zakresie nauczania ka-
rate, samoobrony, gimnastyki ogólnorozwojowej, szkolenie 
instruktorów oraz trenerów karate i samoobrony, organizo-
wanie i prowadzenie imprez sportowych, organizowanie 
i prowadzenie imprez rekreacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie zajęć sportowych stałych, kursowych, specjalistycz-
nych, organizowanie i prowadzenie pokazów sportowych.

(210) 486794 (220) 2018 06 06
(731) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Diosleg Active
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, 5 plastry, plastry do celów medycznych, pre-
paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne.

(210) 486801 (220) 2018 06 06
(731) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Sensident

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płukania 
ust do celów niemedycznych, środki do czyszczenia zębów, 
środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny do płu-
kania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty chemicz-
ne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno - far-
maceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny jamy 
ustnej.

(210) 486802 (220) 2018 06 06
(731) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Carbodent

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płu-
kania ust do celów niemedycznych, środki do czyszczenia 
zębów, środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny 
jamy ustnej.

(210) 486803 (220) 2018 06 06
(731) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Juniordent

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płu-
kania ust do celów niemedycznych, środki do czyszczenia 
zębów, środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny 
jamy ustnej.

(210) 486895 (220) 2018 06 08
(731) BECLA ALINA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWE AWB, Handzlówka
(540) BECLA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.06
(510), (511) 29 suszone owoce, suszone daktyle, warzywa 
suszone, suszone truskawki, oliwki suszone, suszone mango, 
skórki owocowe, mieszanki warzywne, mieszanki owoców, 
mieszanki owoców suszonych, suszony błonnik, 30 herbaty, 
herbata, substytuty herbaty, herbaty owocowe, biała herba-
ta, esencje herbaciane, zioła suszone, suszone zioła do celów 
kulinarnych, mieszanki herbat, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej suszonych owoców, suszonych daktyli, suszonego man-
go, suszonych truskawek, skórek owocowych, suszonych 
warzyw, mieszanek warzywnych, mieszanek owoców, mie-
szanek owoców suszonych, suszonego błonnika, herbaty, 
substytutów herbaty, esencji herbacianych, ziół suszonych, 
mieszanek herbat.
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(210) 486907 (220) 2018 06 09
(731) KONOPKA HENRYK FIRMA CONHPOL - HENRYK 

KONOPKA, Stanisław Dolny
(540) 

(531) 29.01.12, 02.07.13
(510), (511) 25 obuwie, obuwie sportowe, obuwie dla 
tancerzy.

(210) 486908 (220) 2018 06 09
(731) KONOPKA HENRYK FIRMA CONHPOL - HENRYK 

KONOPKA, Stanisław Dolny
(540) DANCELINES

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, obuwie sportowe, obuwie dla 
tancerzy.

(210) 486931 (220) 2018 06 11
(731) MIEJSKI DOM KULTURY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, 

Ostrów Mazowiecka
(540) Moda na Folklor

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 486938 (220) 2018 06 11
(731) MALEC JAROSŁAW MEMEX, Piaseczno
(540) PIDRAN2

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (systematyza-
cja), zarządzanie zbiorami informatycznymi, 45 doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa.

(210) 486954 (220) 2018 06 11
(731) KAMIEŃSKI WOJCIECH, Nowy Sącz
(540) inFluencja.pl

(531) 27.05.01, 26.03.23, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie, programy komputerowe, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, muzyka, fil-
my i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 reklama, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 projektowanie 
graficzne, projektowanie i projektowanie graficzne do two-
rzenia stron WWW, wzornictwo przemysłowe i projektowa-
nie graficzne, projektowanie i rozwój komputerowego sprzę-
tu i oprogramowania.

(210) 486955 (220) 2018 06 11
(731) WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF FIRMA REMONTOWO 

BUDOWLANA WIŚNIEWSKI, Krasne
(540) OSIEDLE WIDOKOWA
(510), (511) 37 budownictwo mieszkaniowe, budowa blo-
ków mieszkalnych, budowa prywatnych budynków miesz-
kalnych, budowa domów, budowanie nieruchomości, bu-
downictwo komercyjne.

(210) 486976 (220) 2018 06 11
(731) BC KULINARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BODY CHIEF
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, 43 usługi gastrono-
miczne, usługi kateringowe, usługi gastronomiczne polega-
jące na regularnym dostarczaniu klientom gotowych diete-
tycznych potraw o ustalonej wcześniej ilości kalorii.

(210) 487204 (220) 2018 06 18
(731) ECOSMART CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) 

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty myjące do pojazdów, preparaty 
czyszczące do samochodów, płyn do bezwodnego mycia 
aut, środki do czyszczenia pojazdów, środki do polerowania 
opon pojazdów, szampony do pojazdów, płyny do czyszcze-
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nia przedniej szyby samochodowej, płyny do czyszczenia, 
detergenty do samochodów, szampony do mycia samocho-
dów, środki do czyszczenia tapicerki, środki do konserwacji 
skóry, środki do usuwania plam, środki do nadawania poły-
sku samochodom, polerowanie (środki do -), środki do po-
lerowania samochodów, polerowanie (woski do -), woski 
samochodowe, preparaty do nadawania połysku, preparaty 
do odnawiania i polerowania, preparaty do polerowania, pre-
paraty do usuwania wosku, środki ścierne i polerskie, środki 
zapachowe do samochodów, płyny do spryskiwaczy szyb 
samochodowych, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji 
samochodów, chusteczki nasączone preparatami czyszczą-
cymi, chusteczki nasączone preparatami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, produkty wodoodporne 
z filtrem przeciwsłonecznym, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, detergenty do użytku domowego, płyny do mycia, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
środki czyszczące do użytku domowego, 37 usługi myjni po-
jazdów, usługi mycia pojazdów, mycie pojazdów mechanicz-
nych, mycie samolotów, czyszczenie i mycie samochodów, 
mycie pociągów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, 
kompleksowe czyszczenie pojazdów, czyszczenie higienicz-
ne [pojazdy], usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lą-
dowych, polerowanie (czyszczenie) pojazdów, czyszczenie 
i polerowanie pojazdów silnikowych, polerowanie i nada-
wanie połysku, polerowanie samochodów, usługi sprzątania 
samochodów, usługi czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz 
samochodów, usługi w zakresie konserwacji pojazdów sil-
nikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów 
mechanicznych, konserwacja samochodów, konserwacje 
statków, konserwacje samolotów, usługi w zakresie zabezpie-
czenia i ochrony lakieru UV, usługi nakładania powłok hydro-
fobowych i ceramicznych, usługi w zakresie konserwacji szyb 
przednich w pojazdach, usługi w zakresie konserwacji okien 
w pojazdach, zabezpieczenie pojazdów przed rdzą, zabez-
pieczenie pojazdów przed korozją, usługi warsztatów w za-
kresie konserwacji pojazdów, usługi nakładania folii na sa-
mochody, usługi nakładania folii zabezpieczającej na szyby, 
usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji 
pojazdów, usługi w zakresie odnawiania samochodów, usługi 
lakierowania pojazdów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie 
samolotów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samocho-
dów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie pociągów, usługi 
czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia w zakresie 
sprzątania biur, usługi czyszczenia w zakresie gospodarstwa 
domowego, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem 
przemysłowym, mycie okien, czyszczenie okien, czyszczenie 
budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie pomiesz-
czeń domowych, czyszczenie powierzchni podłóg, sufitów 
i ścian, usługi w zakresie mycia w budynkach, usługi w zakre-
sie udzielania informacji związanych z usługami mycia okien, 
usługi w zakresie wynajmu sprzętu do czyszczenia, wynajem 
urządzeń do czyszczenia, wynajem narzędzi do czyszczenia, 
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie ma-
szyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, usługi w zakresie wy-
najmu sprzętu do konserwacji pojazdów, usługi w zakresie 
prania tkanin, usługi w zakresie prania chemicznego ubrań, 
usługi pralni samoobsługowych.

(210) 487302 (220) 2018 06 19
(731) FUTERA KONRAD, Warszawa
(540)  Fu3ak
(510), (511) 41 edukacja, edukacja dorosłych, edukacja 
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, infor-
macje o edukacji, informacje dotyczące edukacji, edukacja 

językowa, edukacja [nauczanie], edukacja on-line z kompu-
terowej bazy danych lub za pomocą internetu czy ekstrane-
tów, edukacja prawna, edukacja, rozrywka i sport, edukacja 
sportowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, 
edycja zdjęć, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w internecie, elektroniczne usługi 
biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektro-
nicznych, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstów, 
informacji audio i/lub wideo, fankluby, fitness kluby, fotogra-
fia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, fotoreportaże, 
imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, informacje bibliograficzne, informacje na temat sportu, 
informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń zawo-
dowych, informacje o rekreacji, szkolenia żeglarskie, organi-
zacja zawodów żeglarskich, organizacja regat jachtowych.

(210) 487440 (220) 2018 06 22
(731) JASTRZĘBOWSKA EDYTA, Głowno
(540) PROJECT RUNWAY
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 487612 (220) 2018 06 27
(731) PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM 

DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo

(540) MAXMASTER CAR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz propanowy sprzedawany w pojemnikach 
do użytku w palnikach, 5 apteczki przenośne z wyposaże-
niem, 6 kanistry metalowe, opaski metalowe do węży i rur, 
linki metalowe, 7 narzędzia ręczne z napędem pneuma-
tycznym do przedmuchiwania, 8 pompki nożne, narzędzia 
ręczne do naprawy pojazdów, 9 bezpieczniki do pojazdów, 
odblaskowe kamizelki ochronne, awaryjne trójkąty ostrze-
gawcze do pojazdów, kable rozruchowe, gaśnice, gniaz-
da elektryczne i wtyczki elektryczne, słuchawki, rękawice 
ochronne przed wypadkami lub urazami, okulary ochron-
ne, manometry, próbniki napięcia, ładowarki, przejściów-
ki do kabli, anteny samochodowe, gwizdki [urządzenia 
ostrzegawcze], młotki ratunkowe z nożem do cięcia pasów 
bezpieczeństwa, ładowarki do telefonów i smartfonów, 
uchwyty do telefonów i smartfonów, 11 przenośne lampy 
oświetleniowe, kuchenki gazowe, żarówki oświetleniowe, 
12 poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, korki 
wlewu do zbiorników paliwa w pojazdach, ramki do tablic 
rejestracyjnych, urządzenia do pompowania opon, osłony 
przeciwsłoneczne i przeciwzamarzaniowe do szyb samo-
chodowych, wycieraczki do szyb samochodowych, uchwy-
ty na napoje do użytku w pojazdach samochodowych, 
pokrowce na zagłówki do pojazdów, siatki bagażowe do po-
jazdów, 17 taśmy elektryczne izolacyjne, taśmy uszczelniają-
ce do użytku w samochodach, węże pneumatyczne, 20 kli-
ny pod koła, niemetalowe, najazdy antypoślizgowe pod koła 
niemetalowe, kanistry niemetalowe, pojemniki niemetalowe, 
21 lejki, ścierki do czyszczenia, gąbki, szczotki do mycia samo-
chodu, szczotki do czyszczenia kół samochodowych, ircha 
do czyszczenia, zbieraki wody do szyb, 22 linki holownicze 
niemetalowe, pasy mocujące inne niż metalowe, 35 usługi 
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sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: 
gaz propanowy sprzedawany w pojemnikach do użytku 
w palnikach, apteczki przenośne z wyposażeniem, kanistry 
metalowe, opaski metalowe do węży i rur, linki metalowe, 
narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym do prze-
dmuchiwania, pompki nożne, narzędzia ręczne do naprawy 
pojazdów, bezpieczniki do pojazdów, odblaskowe kamizel-
ki ochronne, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, 
kable rozruchowe, gaśnice, gniazda elektryczne i wtyczki 
elektryczne, słuchawki, rękawice ochronne przed wypad-
kami lub urazami, okulary ochronne, manometry, próbniki 
napięcia, ładowarki, przejściówki do kabli, anteny samocho-
dowe, gwizdki [Urządzenia ostrzegawcze], młotki ratunkowe 
z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa, ładowarki do te-
lefonów i smartfonów, uchwyty do telefonów i smartfonów, 
przenośne lampy oświetleniowe, kuchenki gazowe, żarówki 
oświetleniowe, poduszki przystosowane do użytku w pojaz-
dach, korki wlewu do zbiorników paliwa w pojazdach, ramki 
do tablic rejestracyjnych, urządzenia do pompowania opon, 
osłony przeciwsłoneczne i przeciwzamarzaniowe do szyb 
samochodowych, wycieraczki do szyb samochodowych, 
uchwyty na napoje do użytku w pojazdach samochodo-
wych, pokrowce na zagłówki do pojazdów, siatki bagażowe 
do pojazdów, taśmy elektryczne izolacyjne, taśmy uszczel-
niające do użytku w samochodach, węże pneumatyczne, 
kliny pod koła, niemetalowe, najazdy antypoślizgowe pod 
koła niemetalowe, kanistry niemetalowe, pojemniki nieme-
talowe, lejki, ścierki do czyszczenia, gąbki, szczotki do mycia 
samochodu, szczotki do czyszczenia kół samochodowych, 
ircha do czyszczenia, zbieraki wody do szyb, linki holownicze 
niemetalowe, pasy mocujące inne niż metalowe.

(210) 487615 (220) 2018 06 27
(731) DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Pinczyn
(540) DEKPOL
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, grafit 
do celów przemysłowych, kity szklarskie, kleje i preparaty kle-
jące przeznaczone dla przemysłu, preparaty zabezpieczające 
przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], 
rozpuszczalniki do lakierów, środki korozyjne, preparaty 
do obróbki wykończeniowej stali, 4 biopaliwa, energia elek-
tryczna, paliwa, smary, smary przemysłowe, ciecze chłodzą-
co - smarujące, grafit smarujący, 6 aluminium [glin], balustra-
dy metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, 
baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], blacha [płyty, ar-
kusze], blacha stalowa cienka, bramy metalowe, ciągnione 
i polerowane pręty metalowe, dachowe rynny metalowe, 
dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy 
(pokrycia -) metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stop-
niami metalowymi, drobne wyroby metalowe, drut alumi-
niowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], drzwi metalowe, drzwi 
(urządzenia do otwierania -) nieelektryczne, drzwi wahadło-
we metalowe, dźwigary metalowe, gwoździe, gwoździe 
z szeroką główką [ćwieki], gzymsy (formy, odlewy -) metalo-
we, gzymsy metalowe, kanalizacja (rury rozgałęźne do -) me-
talowe, klamry [zaciski] metalowe, kominy metalowe, kon-
strukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe 
-) [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe, 
konstrukcje stalowe [budownictwo], kostka brukowa meta-
lowa, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice metalo-
we, kraty metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpie-
czające, metalowe, liny metalowe, liny stalowe, listwy 
metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, 
listwy profilowe metalowe dla budownictwa, maszty [słupy] 

metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne metalo-
we, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, ma-
teriały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, me-
talowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, nadproża 
metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], 
napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], odrzwia 
metalowe, ogrodzenia metalowe, okna metalowe, okucia 
do drzwi metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, 
ościeżnice metalowe, platformy prefabrykowane metalowe, 
płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, 
płyty do drzwi metalowe, płyty metalowe, pokrycia dachów, 
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty 
[słupki] ogrodzeniowe metalowe, pręty stalowe walcowane 
na gorąco, rolety zewnętrzne metalowe, ściany (pokrycia -) 
metalowe [budownictwo], ściany (pokrycia metalowe -) [bu-
downictwo], słupy metalowe, słupy metalowe [elementy 
konstrukcyjne], stal lana [staliwo], stal (rolety ze -), stal surowa 
lub półprzetworzona, szkielety metalowe [budownictwo], 
szkieletowe rusztowania metalowe, szalunki do betonu me-
talowe, taśma stalowa, wsporniki metalowe dla budownic-
twa, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe 
[konstrukcyjne i budowlane], stopy stali, metalowe kątowniki 
stalowe, rury i rurki ze stali, okucia okienne (ozdobne), meta-
lowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, 7 koła 
maszyn, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, maszyny 
do budowy dróg, maszyny kruszące, maszyny górnicze, na-
rzędzia [części maszyn], piły o napędzie innym niż ręczny, 
podajniki [części maszyn], roboty przemysłowe, rozdrabnia-
cze [maszyny] do celów przemysłowych, urządzenia przeła-
dunkowe do załadunku i wyładunku, 11 instalacje do zaopa-
trywania w wodę, instalacje do uzdatniania wody, instalacje 
do automatycznego podlewania, instalacje i urządzenia 
wentylacyjne [klimatyzacyjne], łazienkowe instalacje wodno 
- kanalizacyjne, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, 
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, światła do po-
jazdów, urządzenia grzewcze do pojazdów, 16 broszury, cza-
sopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie 
[wydrukowane], kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, 
książki, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), plany, prospekty, publi-
kacje drukowane, torby papierowe, 17 materiały do uszczel-
niania okien i drzwi, wilgoć w budynkach (substancje 
do izolacji przeciw -), przewody giętkie niemetalowe, 19 as-
faltowe (nawierzchnie -), azbestowy (cement -), beton, beto-
nowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana (tektura -) 
[asfaltowana], budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, cegły, 
cement, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, deski 
podłogowe [drewniane], domy z prefabrykatów [zestawy 
do montażu], drewniane forniry, drewno budowlane, drew-
no częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przed-
miotów użytku domowego, drewno na profile, drewno ob-
robione, drogi (materiały do budowy i pokryć -), drogi 
(materiały wiążące do naprawy -), drzwi niemetalowe, drzwi 
pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, 
drzwiowe (ościeżnice -) niemetalowe, drzwiowe (płyty -) nie-
metalowe, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane 
(niemetalowe -) w postaci płyt, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, gips [materiał budowlany], izola-
cyjne (szkło -) [budownictwo], kamień budowlany, karton 
budowlany, kątowniki, niemetalowe, klinkier (kruszywo -), 
kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe 
dla budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice 
niemetalowe, krokwie dachowe, listwy niemetalowe, łupki 
dachowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe 
materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe słupy, ochron-
ne (bariery -) drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały 
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budowlane, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budow-
nictwa, parapety okienne (niemetalowe -), piaskowiec dla 
budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownic-
twa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane nieme-
talowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane 
z materiałów niemetalowych, podłogi niemetalowe, podło-
gowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, po-
krycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, 
pokrycia ścienne nie z metalu, pokrycia dachowe z gontów, 
powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla bu-
downictwa, profile niemetalowe do gzymsów, rury (spusto-
we -) niemetalowe, rury (sztywne -), niemetalowe [budow-
nictwo], rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania 
niemetalowe, rynny (dachowe -) niemetalowe, schody nie-
metalowe, schody (stopnie -) niemetalowe, ścianki działowe 
niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne -) 
niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], sklej-
ka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, 
sufity niemetalowe, świecąca kostka brukowa, szalówki [cie-
sielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowla-
ne, szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne 
do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okien-
ne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, tablice sy-
gnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 
targowe (pawilony -), tynk, wapień, wapno, wolnostojące 
niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wspor-
niki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończenio-
we elementy dachów, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] 
niemetalowe i nietekstylne, zaprawy budowlane, zawory 
wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 
zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownic-
twa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemeta-
lowe, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, zna-
ki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, żużel [materiał 
budowlany], żwir, 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, administrowanie programami dla osób często 
podróżujących drogą powietrzną, agencje reklamowe, anali-
zy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biz-
nesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kom-
puterowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), kompute-
rowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marke-
ting w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tek-
stów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymaliza-
cja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patrona-

tu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadza-
nie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podat-
kowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja ko-
munikatów pisemnych i danych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo-
rządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], 
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi han-
dlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do po-
brania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicz-
nego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do po-
brania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki 
świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketin-
gowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, usługi przypominania o spotkaniach [pra-
ce biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi 
umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficz-
nego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania 
cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami 
prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bil-
bordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów 
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imie-
niu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie 
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domami czynszowymi, agencje nieruchomości, agencje kre-
dytowe, analizy finansowe, organizacja zbiórek, organizowa-
nie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, udzielanie rabatów w uczest-
niczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie 
karty członkowskiej, usługi depozytów sejfowych, usługi fi-
nansowania, usługi gwarancyjne, usługi ubezpieczeniowe, 
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wyna-
jem biur do coworkingu, wynajem zakwaterowania [miesz-
kania], zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falo-
chronów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk 
i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo pod-
wodne, budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie bu-
dynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, 
czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czysz-
czenie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elek-
trycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciw-
włamaniowych, izolowanie budynków, konsultacje budow-
lane, lakierowanie, malowanie, malowanie lub naprawa zna-
ków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instala-
cji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia 
kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka bu-
dynków, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tyn-
kowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, 
usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hy-
drauliczne, usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydrau-
licznego, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, 
uszczelnianie budynków, wynajem buldożerów, wynajem 
koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu 
do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie ma-
szyn do czyszczenia, budowa i konserwacja rurociągów, in-
stalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowa-
nie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja 
basenów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
konserwacja pojazdów, ładowanie akumulatorów do pojaz-
dów, mycie pojazdów, nitowanie, smarowanie pojazdów, 
usługi napraw awarii pojazdów, zabezpieczanie pojazdów 
przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, budowa funda-
mentów pod tamy, instalowanie i naprawa wind, instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, 39 dostarczanie ga-
zet, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
dostarczanie wiadomości, dostawa towarów, dystrybucja 
wody, frankowanie przesyłek pocztowych, dostarczanie 
kwiatów, dostarczanie paczek, chroniony transport przed-
miotów wartościowych, logistyka transportu, organizowanie 
rejsów, eskortowanie podróżnych, pakowanie prezentów, 
pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pojazdy 
(wypożyczanie -), przechowywanie łodzi, przenoszenie, 
przewóz bagaży, przeprowadzki, przewóz samochodami cię-
żarowymi, przewożenie, rezerwacja miejsc na podróż, rezer-
wacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport, 
transport pasażerski, usługi car-sharingu, usługi w zakresie 
organizowania transportu dla wycieczek, wynajem autoka-
rów, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, 40 drukowanie, dru-
kowanie offsetowe, drukowanie litograficzne, drukowanie 
zdjęć, grawerowanie, barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, druk sitowy, obróbka metali, odlewanie me-
tali, odpuszczanie metali, piaskowanie, piłowanie materia-
łów, powlekanie metalu, ścieranie, ścinanie i obróbka drew-
na, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, 
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recy-
klingu [przetwarzanie], szlifowanie, trasowanie laserem, usłu-

gi spawalnicze, usuwanie warstw nawierzchniowych, chromo-
wanie, cynowanie, niklowanie, obróbka drewna, polerowanie 
materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, 42 aktuali-
zowanie oprogramowania komputerowego, analizy syste-
mów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowa-
nie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, doradz-
two w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting 
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konser-
wacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania awarii, odbloko-
wywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych 
komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ra-
mach publikacji oprogramowania, opracowywanie projek-
tów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], mier-
nictwo [pomiary], pomiary geodezyjne, poszukiwania 
geologiczne, powielanie programów komputerowych, pra-
ce badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, programowanie komputerów, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
opakowań, projektowanie systemów komputerowych, pro-
jektowanie urbanistyczne, przechowywanie danych elektro-
nicznych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem spraw-
ności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficz-
ne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące ar-
chitektury, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania 
danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajmo-
wanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, wzornictwo przemysłowe, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii, usługi architektoniczne, 43 bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi baro-
we, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
usługi restauracji washoku, usługi restauracji specjalizują-
cych się w makaronach udon i soba, usługi restauracyjne, 
usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów waka-
cyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przeno-
śnych, wynajmowanie sal na zebrania, stołówki, wynajmo-
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie 
dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urzą-
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dzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia 
kempingowego, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, fizjotera-
pia, fryzjerstwo, manicure, masaż, ogrodnictwo krajobrazo-
we, pielęgnacja trawników, pomoc medyczna, porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, łaźnie publiczne 
do celów higienicznych, łaźnie tureckie, depilacja woskiem, 
projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie kra-
jobrazów, przekłuwanie ciała, sadzenie drzew w celu kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, salony piękności, sanatoria 
(usługi -), świadczenie usług przez domy opieki nad starszy-
mi ludźmi, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usłu-
gi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodni-
cze, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne, 45 ba-
dania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradz-
two w zakresie własności intelektualnej, kontrola bezpie-
czeństwa bagażu, licencjonowanie własności intelektualnej, 
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów do-
radztwa prawnego, opieka nad domem pod nieobecność 
właścicieli, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, 
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licen-
cji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, 
usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi w zakre-
sie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, wy-
pożyczanie odzieży, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 487617 (220) 2018 06 27
(731) DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Pinczyn
(540) D dekpol

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.12, 29.01.13
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, grafit 
do celów przemysłowych, kity szklarskie, kleje i preparaty kle-
jące przeznaczone dla przemysłu, preparaty zabezpieczające 
przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], 
rozpuszczalniki do lakierów, środki korozyjne, preparaty 
do obróbki wykończeniowej stali, 4 biopaliwa, energia elek-
tryczna, paliwa, smary, smary przemysłowe, ciecze chłodzą-
co-smarujące, grafit smarujący, 6 aluminium [glin], balustrady 
metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, 
baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], blacha [płyty, ar-
kusze], blacha stalowa cienka, bramy metalowe, ciągnione 
i polerowane pręty metalowe, dachowe rynny metalowe, 
dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy 
(pokrycia -) metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stop-
niami metalowymi, drobne wyroby metalowe, drut alumi-
niowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], drzwi metalowe, drzwi 
(urządzenia do otwierania -) nieelektryczne, drzwi wahadło-
we metalowe, dźwigary metalowe, gwoździe, gwoździe 
z szeroką główką [ćwieki], gzymsy (formy, odlewy -) metalo-
we, gzymsy metalowe, kanalizacja (rury rozgałęźne do -) me-
talowe, klamry [zaciski] metalowe, kominy metalowe, kon-

strukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) 
[budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe, kon-
strukcje stalowe [budownictwo], kostka brukowa metalowa, 
krany, kurki do beczek metalowe, kratownice metalowe, kra-
ty metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, 
metalowe, liny metalowe, liny stalowe, listwy metalowe, li-
stwy profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profi-
lowe metalowe dla budownictwa, maszty [słupy] metalowe, 
maszty ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, materiały zbroje-
niowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe mate-
riały konstrukcyjne, ogniotrwałe, nadproża metalowe, napi-
nacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm 
metalowych [zaciski naprężające], odrzwia metalowe, ogro-
dzenia metalowe, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe, 
okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, ościeżnice metalowe, 
platformy prefabrykowane metalowe, płytki podłogowe me-
talowe, płyty chodnikowe metalowe, płyty do drzwi metalo-
we, płyty metalowe, pokrycia dachów, metalowe, prefabry-
kowane konstrukcje metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe 
metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, rolety ze-
wnętrzne metalowe, ściany (pokrycia -) metalowe [budow-
nictwo], ściany (pokrycia metalowe -) [budownictwo], słupy 
metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], stal 
lana [staliwo], stal (rolety ze -), stal surowa lub półprzetworzo-
na, szkielety metalowe [budownictwo], szkieletowe ruszto-
wania metalowe, szalunki do betonu metalowe, taśma stalo-
wa, wsporniki metalowe dla budownictwa, okładziny 
metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne 
i budowlane], stopy stali, metalowe kątowniki stalowe, rury 
i rurki ze stali, okucia okienne (ozdobne), metalowe, okucia 
stosowane w budownictwie, metalowe, 7 koła maszyn, ko-
parki jednoczerpakowe mechaniczne, maszyny do budowy 
dróg, maszyny kruszące, maszyny górnicze, narzędzia [części 
maszyn], piły o napędzie innym niż ręczny, podajniki [części 
maszyn], roboty przemysłowe, rozdrabniacze [maszyny] 
do celów przemysłowych, urządzenia przeładunkowe do za-
ładunku i wyładunku, 11 instalacje do zaopatrywania w wodę, 
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do automatyczne-
go podlewania, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klima-
tyzacyjne], łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, re-
flektory do lamp, reflektory do pojazdów, rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych, światła do pojazdów, urządzenia 
grzewcze do pojazdów, 16 broszury, czasopisma [periodyki], 
formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], ka-
lendarze, kartki z życzeniami, katalogi, książki, materiały dru-
kowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), plany, prospekty, publikacje drukowane, torby 
papierowe, 17 materiały do uszczelniania okien i drzwi, wil-
goć w budynkach (substancje do izolacji przeciw -), przewo-
dy giętkie niemetalowe, 19 asfaltowe (nawierzchnie -), azbe-
stowy (cement -), beton, betonowe elementy budowlane, 
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla bu-
downictwa, budowlana (tektura -) [asfaltowana], budowlane 
(konstrukcje -) niemetalowe, cegły, cement, deski [drewno 
budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewnia-
ne], domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewnia-
ne forniry, drewno budowlane, drewno częściowo obrobio-
ne, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku 
domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drogi 
(materiały do budowy i pokryć -), drogi (materiały wiążące 
do naprawy -), drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemeta-
lowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice 
-) niemetalowe, drzwiowe (płyty -) niemetalowe, dźwigary 
niemetalowe, elementy budowlane (niemetalowe -) w po-
staci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalo-
we, gips [materiał budowlany], izolacyjne (szkło -) [budow-
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nictwo], kamień budowlany, karton budowlany, kątowniki, 
niemetalowe, klinkier (kruszywo -), kominy niemetalowe, 
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 
kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kro-
kwie dachowe, listwy niemetalowe, łupki dachowe, materia-
ły budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na po-
krycia dachowe, niemetalowe słupy, ochronne (bariery -) 
drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, 
niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, para-
pety okienne (niemetalowe -), piaskowiec dla budownictwa, 
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty bruko-
we, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty ce-
mentowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów nie-
metalowych, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki 
niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dacho-
we niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia 
ścienne nie z metalu, pokrycia dachowe z gontów, powłoki 
[materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownic-
twa, profile niemetalowe do gzymsów, rury (spustowe -) nie-
metalowe, rury (sztywne -), niemetalowe [budownictwo], 
rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, 
rynny (dachowe -) niemetalowe, schody niemetalowe, scho-
dy (stopnie -) niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, 
ścianki szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne -) niemetalowe, 
siding winylowy [materiały budowlane], sklejka, słupy ce-
mentowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity nie-
metalowe, świecąca kostka brukowa, szalówki [ciesielstwo], 
szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowlane, szkło 
emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne do użyt-
ku w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] 
do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, tablice sygna-
lizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, targo-
we (pawilony -), tynk, wapień, wapno, wolnostojące nieme-
talowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wsporniki 
niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe 
elementy dachów, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] nie-
metalowe i nietekstylne, zaprawy budowlane, zawory wodo-
ciągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki 
murowane,  zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki 
drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki 
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawiga-
cyjne niemetalowe, nieświecące, żużel [materiał budowlany], 
żwir, 35 administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, administrowanie programami dla osób często podróżują-
cych drogą powietrzną, agencje reklamowe, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii pu-
blicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bez-
pośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kom-
puterowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), kompu-
terowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, mar-
keting w ramach wydawania oprogramowania, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-

cich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prze-
prowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji perso-
nelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestra-
cja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, re-
klama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządza-
nie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zesta-
wienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków 
telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego 
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi 
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla 
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przypo-
minania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public rela-
tions, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wy-
wiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynko-
wego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny 
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotoko-
piarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa-
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
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cich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agen-
cje nieruchomości, agencje kredytowe, analizy finansowe, 
organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
bieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi de-
pozytów sejfowych, usługi finansowania, usługi gwarancyj-
ne, usługi ubezpieczeniowe, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, wyna-
jem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomo-
ścią, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 37 asfaltowanie, 
budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i naprawa 
magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, budow-
nictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, 
ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszcze-
nie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, 
czyszczenie kominów, czyszczenie pojazdów, eliminacja za-
kłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o napra-
wach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowa-
nie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, izolowanie 
budynków, konsultacje budowlane, lakierowanie, malowa-
nie, malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, 
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusz-
towań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nad-
zór budowlany, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem 
ściernym, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układa-
nie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradz-
twa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi stoczniowe, 
usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie 
szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, 
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wy-
najem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, budo-
wa i konserwacja rurociągów, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, konserwacja basenów, konserwacja i na-
prawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, łado-
wanie akumulatorów do pojazdów, mycie pojazdów, nitowa-
nie, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, 
zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 
korozją, budowa fundamentów pod tamy, instalowanie i na-
prawa wind, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
39 dostarczanie gazet, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa to-
warów, dystrybucja wody, frankowanie przesyłek poczto-
wych, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, chroniony 
transport przedmiotów wartościowych, logistyka transpor-
tu, organizowanie rejsów, eskortowanie podróżnych, pako-
wanie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samo-
chodów, pojazdy (wypożyczanie -), przechowywanie łodzi, 
przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewóz sa-
mochodami ciężarowymi, przewożenie, rezerwacja miejsc 
na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, 
spedycja, transport, transport pasażerski, usługi car-sharingu, 
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 
wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowa-
nie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, 

40 drukowanie, drukowanie offsetowe, drukowanie litogra-
ficzne, drukowanie zdjęć, grawerowanie, barwienie szyb po-
przez pokrywanie ich powierzchni, druk sitowy, obróbka 
metali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie, 
piłowanie materiałów, powlekanie metalu, ścieranie, ścinanie 
i obróbka drewna, składanie materiałów na zamówienie dla 
osób trzecich, sortowanie odpadów i materiałów nadających 
się do recyklingu [przetwarzanie], szlifowanie, trasowanie la-
serem, usługi spawalnicze, usuwanie warstw nawierzchnio-
wych, chromowanie, cynowanie, niklowanie, obróbka drew-
na, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie 
galwaniczne, 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności ener-
gii, 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, hosting serwerów, hosting stron interneto-
wych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibro-
wanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputero-
wego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzo-
wanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyski-
wanie danych komputerowych, opracowywanie oprogra-
mowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowy-
wanie projektów technicznych, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], miernictwo [pomiary], pomiary geodezyjne, 
poszukiwania geologiczne, powielanie programów kompu-
terowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, 
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie opakowań, projektowanie systemów kompu-
terowych, projektowanie urbanistyczne, przechowywanie 
danych elektronicznych, 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 trze-
cich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, usługi kartograficzne, usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szy-
frowania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wy-
najmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, usługi architektoniczne, 
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi 
barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowe-
go zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
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usługi restauracji washoku, usługi restauracji specjalizują-
cych się w makaronach udon i soba, usługi restauracyjne, 
usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów waka-
cyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przeno-
śnych, wynajmowanie sal na zebrania, stołówki, wynajmo-
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie 
dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urzą-
dzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia 
kempingowego, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, fizjotera-
pia, fryzjerstwo, manicure, masaż, ogrodnictwo krajobrazo-
we, pielęgnacja trawników, pomoc medyczna, porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, łaźnie publiczne 
do celów higienicznych, łaźnie tureckie, depilacja woskiem, 
projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie kra-
jobrazów, przekłuwanie ciała, sadzenie drzew w celu kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, salony piękności, sanatoria 
(usługi -), świadczenie usług przez domy opieki nad starszy-
mi ludźmi, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usłu-
gi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodni-
cze, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne, 45 ba-
dania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradz-
two w zakresie własności intelektualnej, kontrola bezpie-
czeństwa bagażu, licencjonowanie własności intelektualnej, 
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów do-
radztwa prawnego, opieka nad domem pod nieobecność 
właścicieli, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, 
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licen-
cji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, 
usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi w zakre-
sie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, wy-
pożyczanie odzieży, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 487627 (220) 2018 06 27
(731) PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM 

DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo

(540) MAXMASTER

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, 
płyny hamulcowe, kleje wodoodporne, mineralne, szybko-
schnące, inne niż do papieru i użytku domowego, silikony, 
chemikalia czyszczące, 3 zestawy kosmetyków samochodo-
wych, preparaty do renowacji lakieru w tym woski i mleczka 
silikonowe, pasty, papiery i materiały ścierne do usuwania 
rys i zadrapań, szampony do mycia samochodów, środki 
do czyszczenia, mycia, polerowania, nabłyszczania i wo-
skowania samochodów i ich części, płyny do spryskiwa-
czy szyb samochodowych, zapachy samochodowe, chus-
teczki zawierające preparaty czyszczące, środki czyszczące 
do samochodów, 4 oleje samochodowe, oleje napędowe 
i silnikowe, oleje przekładniowe, oleje przemysłowe i tłusz-
cze, dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych, sma-
ry, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, 
spraye do rozruchu silników, gaz propanowy sprzedawany 
w pojemnikach do użytku w palnikach, 5 preparaty do de-
zynfekcji samochodowych układów klimatyzacyjnych, ap-
teczki przenośne z wyposażeniem, 6 kanistry metalowe, 

opaski metalowe do węży i rur, linki metalowe, 7 narzędzia 
ręczne z napędem pneumatycznym do przedmuchiwania, 
8 pompki nożne, narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, 
łopaty, 9 bezpieczniki do pojazdów, odblaskowe kamizelki 
ochronne, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, 
kable rozruchowe, gaśnice, gniazda elektryczne i wtyczki 
elektryczne, słuchawki, rękawice ochronne przed wypad-
kami lub urazami, okulary ochronne, manometry, próbniki 
napięcia, ładowarki, przejściówki do kabli, anteny samocho-
dowe, gwizdki [urządzenia ostrzegawcze], młotki ratunko-
we z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa, ładowarki 
do telefonów i smartfonów, uchwyty do telefonów i smart-
fonów, 11 przenośne lampy oświetleniowe, kuchenki ga-
zowe, żarówki oświetleniowe, 12 poduszki przystosowane 
do użytku w pojazdach, korki wlewu paliwa w pojazdach, 
ramki do tablic rejestracyjnych, uchwyty na napoje do użyt-
ku w pojazdach samochodowych, pokrowce na zagłówki 
do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, 17 taśmy elek-
tryczne izolacyjne, taśmy uszczelniające do użytku w samo-
chodach, węże pneumatyczne, 20 kliny pod koła, niemeta-
lowe, najazdy pod koła niemetalowe, kanistry niemetalowe, 
pojemniki niemetalowe, 21 lejki, ścierki do czyszczenia, gąb-
ki, szczotki do mycia samochodu, szczotki do czyszczenia 
kół samochodowych, ircha do czyszczenia, zbieraki wody 
do szyb, 22 linki holownicze niemetalowe, pasy mocujące 
inne niż metalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej następujących towarów: płyny chłodnicze do silni-
ków spalinowych, płyny hamulcowe, kleje wodoodporne, 
mineralne, szybkoschnące, inne niż do papieru i użytku 
domowego, silikony, chemikalia czyszczące, zestawy ko-
smetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru 
w tym woski, mleczka silikonowe, pasty, papiery i materiały 
ścierne do usuwania rys i zadrapań, szampony do mycia sa-
mochodów, środki do czyszczenia, mycia, polerowania, na-
błyszczania i woskowania samochodów i ich części, płyny 
do spryskiwaczy szyb samochodowych, zapachy samocho-
dowe, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, środki 
czyszczące do samochodów, oleje samochodowe, oleje na-
pędowe i silnikowe, oleje przekładniowe, oleje przemysłowe 
i tłuszcze, dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych, 
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, 
spraye do rozruchu silników, gaz propanowy sprzedawany 
w pojemnikach do użytku w palnikach, preparaty do dezyn-
fekcji samochodowych układów klimatyzacyjnych, aptecz-
ki przenośne z wyposażeniem, kanistry metalowe, opaski 
metalowe do węży i rur, linki metalowe, narzędzia ręczne 
z napędem pneumatycznym do przedmuchiwania, pomp-
ki nożne, narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, łopaty, 
bezpieczniki do pojazdów, odblaskowe kamizelki ochronne, 
awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, kable rozru-
chowe, gaśnice, gniazda elektryczne i wtyczki elektryczne, 
słuchawki, rękawice ochronne przed wypadkami lub uraza-
mi, okulary ochronne, manometry, próbniki napięcia, łado-
warki, przejściówki do kabli, anteny samochodowe, gwizd-
ki [Urządzenia ostrzegawcze], młotki ratunkowe z nożem 
do cięcia pasów bezpieczeństwa, ładowarki do telefonów 
i smartfonów, uchwyty do telefonów i smartfonów, prze-
nośne lampy oświetleniowe, kuchenki gazowe, żarówki 
oświetleniowe, poduszki przystosowane do użytku w po-
jazdach, korki wlewu paliwa w pojazdach, ramki do tablic 
rejestracyjnych, uchwyty na napoje do użytku w pojazdach 
samochodowych, pokrowce na zagłówki do pojazdów, 
siatki bagażowe do pojazdów, taśmy elektryczne izolacyj-
ne, taśmy uszczelniające do użytku w samochodach, węże 
pneumatyczne, kliny pod koła, niemetalowe, najazdy pod 
koła niemetalowe, kanistry niemetalowe, pojemniki nieme-
talowe, lejki, ścierki do czyszczenia, gąbki, szczotki do mycia 
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samochodu, szczotki do czyszczenia kół samochodowych, 
ircha do czyszczenia, zbieraki wody do szyb, linki holowni-
cze niemetalowe, pasy mocujące inne niż metalowe.

(210) 487637 (220) 2018 06 28
(731) KRASNODĘBSKI MARCIN, Wołomin
(540) ATOM
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, 
lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje na ba-
zie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, 
napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, woda [napoje], wody 
gazowane, woda mineralna [napoje], napoje energetyzują-
ce gazowane, nektary owocowe, bezalkoholowe soki owo-
cowe, nektary owocowe bezalkoholowe, kwas chlebowy 
(napoje bezalkoholowe), syrop do lemoniady, woda litowa, 
woda selcerska, syropy do napojów, woda sodowa, napoje 
energetyzujące gazowane, 34 bloczki bibułki papierosowej, 
cygara, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, cygaretki, 
gilotynki do cygara, cygarnice, cygarniczki, ustniki do cygar-
niczki, fajki, przybory do czyszczenia fajki, stojaczki na fajki, 
filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier 
higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek, 
zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, papie-
rosy, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręca-
nia papierosów, ustniki papierosowe, papierosy elektronicz-
ne, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie dla celów 
leczniczych, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki 
dla palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, tabaka, taba-
kierki, tytoń, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, ustniki 
do cygar, zapałki, pudełka na zapałki, środki aromatyzujące 
do tytoniu inne niż olejki eteryczne, waporyzatory dla pala-
czy do stosowania doustnego, tytoń do żucia, 35 agencje 
importowo - eksportowe, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, wynajem automatycznych dystrybuto-
rów, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach 
produktów dla detalicznego handlu, dystrybucja materiałów 
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edy-
torskie usługi w zakresie reklamy, agencje eksport - import, 
agencje importowo - eksportowe, kolportaż próbek, mar-
keting, księgowość, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzeda-
ży i reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, reklama, reklama rozpowszechnianie materiałów 
- ulotki, reklama rozpowszechnianie materiałów - prospek-
ty, reklama rozpowszechnianie materiałów - druki, reklama 
rozpowszechnianie materiałów - próbki, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama billboardowa, wy-
najmowanie reklamowej powierzchni, tworzenie reklamy, 
uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam 
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, 
prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, sprzedaż napojów bezalkoholowych, 
sprzedaż napojów energetyzujących, sprzedaż napojów 

energetycznych, sprzedaż napojów izotonicznych, infor-
macja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, porównywanie cen usług, powielanie dokumentów, 
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, edycja 
tekstów, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego 
handlu takich jak: bezalkoholowe wyciągi z owoców, jabłko-
wy sok, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezal-
koholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje 
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców i warzyw, bezalkoholowe soki owocowe, 
nektary owocowe bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
z sarsaparilla, woda jako napoje, wody gazowane, woda mi-
neralna (napoje), kwas chlebowy (napoje bezalkoholowe), 
syrop do lemoniady, woda litowa, woda selcerska, syropy 
do napoi, aperitify bezalkoholowe, soki warzywne (napoje), 
sorbety (napoje), woda stołowa, syropy do napojów, napoje 
energetyzujące gazowane, napoje energetyczne.

(210) 487642 (220) 2018 06 28
(731) ORTHWEIN LUDWIK LORTH, Warszawa
(540) SHELL SHOCK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje izoto-
niczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholo-
we, napoje energetyzujące, napoje i soki owocowe, nektary 
owocowe, 33 napoje alkoholowe, gotowe napoje alkoholo-
we inne niż na bazie piwa, jabłecznik, cydr [napój alkoholo-
wy], koktajle, napoje alkoholowe destylowane, napoje alko-
holowe z wyjątkiem piwa, wino, wódka.

(210) 487654 (220) 2018 06 28
(731) SZEJNA RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle
(540) RYMAR

(531) 27.05.01, 26.03.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, budowa fabryk, budowa 
i naprawa magazynów, izolowanie budynków, ciesielstwo, 
murarstwo, montaż drzwi i okien, rozbiórka budynków, ma-
lowanie, tapetowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi 
hydrauliczne, asfaltowanie, budowa stoisk i sklepów targo-
wych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, montaż 
rusztowań, nadzór budowlany, szlifowanie papierem ścier-
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nym, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, 
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, 
wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, budowa 
i konserwacja rurociągów, czyszczenie budynków od we-
wnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, montaż i napra-
wa instalacji grzewczych, montaż wyposażenia kuchennego, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa-
nie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa wind, insta-
lowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych.

(210) 487655 (220) 2018 06 28
(731) WALENDZIK URSZULA FIXME, Zgierz
(540) FixMe

(531) 05.07.13, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych.

(210) 487662 (220) 2018 06 28
(731) STARA MLECZARNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) STARA MLECZARNIA

(531) 19.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, koktajle mleczne, 
napoje mleczne, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mle-
ko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko albumino-
we, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko 
w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, napoje na bazie mle-
ka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje 
na bazie mleka orzechowego, substytuty mleka, śmietana, 
podpuszczka, sery, sery dojrzewające, sery żółte dojrzewające, 
sery długodojrzewające, sery topione, sery świeże niedojrze-
wające, miękkie dojrzałe sery, produkty serowarskie, jogurt.

(210) 487665 (220) 2018 06 28
(731) Walmark a.s., Oldřichovice, CZ
(540) INDEX ZDROWIA

(531) 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 487667 (220) 2018 06 28
(731) KLIMAS BARTOSZ, Nysa
(540) VANESTH
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, breloczki do kluczy 
[ozdoby], zawieszki do breloków do kluczy, wisiorki do klu-
czy (ozdoby lub breloczki), 18 walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki, ple-
caki, plecaki do noszenia niemowląt, torby szkolne na książ-
ki, chlebaki, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 
nosidełka dla zwierząt [torby], 25 paski, odzież, nakrycia gło-
wy, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], chusty, szale 
na głowę, obuwie, 26 zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcusz-
ków lub breloków do kluczy, smycze [paski] do noszenia.

(210) 487668 (220) 2018 06 28
(731) DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pinczyn
(540) dekpol

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, grafit 
do celów przemysłowych, kity szklarskie, kleje i preparaty kle-
jące przeznaczone dla przemysłu, preparaty zabezpieczające 
przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], 
rozpuszczalniki do lakierów, środki korozyjne, preparaty 
do obróbki wykończeniowej stali, 4 biopaliwa, energia elek-
tryczna, paliwa, smary, smary przemysłowe, ciecze chłodzą-
co-smarujące, grafit smarujący, 6 aluminium [glin], balustrady 
metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, 
baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], blacha [płyty, ar-
kusze], blacha stalowa cienka, bramy metalowe, ciągnione 
i polerowane pręty metalowe, dachowe rynny metalowe, 
dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy 
(pokrycia -) metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stop-
niami metalowymi, drobne wyroby metalowe, drut alumi-
niowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], drzwi metalowe, drzwi 
(urządzenia do otwierania -) nieelektryczne, drzwi wahadło-
we metalowe, dźwigary metalowe, gwoździe, gwoździe 
z szeroką główką [ćwieki], gzymsy (formy, odlewy -) metalo-
we, gzymsy metalowe, kanalizacja (rury rozgałęźne do -) me-
talowe, klamry [zaciski] metalowe, kominy metalowe, kon-
strukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe 
-) [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe, 
konstrukcje stalowe [budownictwo], kostka brukowa meta-
lowa, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice metalo-
we, kraty metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpie-
czające, metalowe, liny metalowe, liny stalowe, listwy 
metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, 
listwy profilowe metalowe dla budownictwa, maszty [słupy] 
metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne metalo-
we, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, ma-
teriały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, me-
talowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, nadproża 
metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], 
napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], odrzwia 
metalowe, ogrodzenia metalowe, okna metalowe, okucia 
do drzwi metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, 
ościeżnice metalowe, platformy prefabrykowane metalowe, 
płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, 
płyty do drzwi metalowe, płyty metalowe, pokrycia dachów, 
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metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty 
[słupki] ogrodzeniowe metalowe, pręty stalowe walcowane 
na gorąco, rolety zewnętrzne metalowe, ściany (pokrycia -) 
metalowe [budownictwo], ściany (pokrycia metalowe -) [bu-
downictwo], słupy metalowe, słupy metalowe [elementy 
konstrukcyjne], stal lana [staliwo], stal (rolety ze -), stal surowa 
lub półprzetworzona, szkielety metalowe [budownictwo], 
szkieletowe rusztowania metalowe, szalunki do betonu me-
talowe, taśma stalowa, wsporniki metalowe dla budownic-
twa, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe 
[konstrukcyjne i budowlane], stopy stali, metalowe kątowniki 
stalowe, rury i rurki ze stali, okucia okienne (ozdobne), meta-
lowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, 7 koła 
maszyn, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, maszyny 
do budowy dróg, maszyny kruszące, maszyny górnicze, na-
rzędzia [części maszyn], piły o napędzie innym niż ręczny, 
podajniki [części maszyn], roboty przemysłowe, rozdrabnia-
cze [maszyny] do celów przemysłowych, urządzenia przeła-
dunkowe do załadunku i wyładunku, 11 instalacje do zaopa-
trywania w wodę, instalacje do uzdatniania wody, instalacje 
do automatycznego podlewania, instalacje i urządzenia 
wentylacyjne [klimatyzacyjne], łazienkowe instalacje wod-
no-kanalizacyjne, reflektory do lamp, reflektory do pojaz-
dów, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, światła 
do pojazdów, urządzenia grzewcze do pojazdów, 16 broszu-
ry, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], foto-
grafie [wydrukowane], kalendarze, kartki z życzeniami, kata-
logi, książki, materiały drukowane, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), plany, prospekty, 
publikacje drukowane, torby papierowe, 17 materiały 
do uszczelniania okien i drzwi, wilgoć w budynkach (sub-
stancje do izolacji przeciw -), przewody giętkie niemetalowe, 
19 asfaltowe (nawierzchnie -), azbestowy (cement -), beton, 
betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki da-
chowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana 
(tektura -) [asfaltowana], budowlane (konstrukcje -) niemeta-
lowe, cegły, cement, deski [drewno budowlane], deski pod-
łogowe, deski podłogowe [drewniane], domy z prefabryka-
tów [zestawy do montażu], drewniane forniry, drewno 
budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wy-
twarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na pro-
file, drewno obrobione, drogi (materiały do budowy i pokryć -), 
drogi (materiały wiążące do naprawy -), drzwi niemetalowe, 
drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalo-
we, drzwiowe (ościeżnice -) niemetalowe, drzwiowe (płyty -) 
niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane 
(niemetalowe -) w postaci płyt, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, gips [materiał budowlany], izola-
cyjne (szkło -) [budownictwo], kamień budowlany, karton 
budowlany, kątowniki, niemetalowe, klinkier (kruszywo -), 
kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe 
dla budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice 
niemetalowe, krokwie dachowe, listwy niemetalowe, łupki 
dachowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe 
materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe słupy, ochron-
ne (bariery -) drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budow-
nictwa, parapety okienne (niemetalowe -), piaskowiec dla 
budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownic-
twa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane nieme-
talowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane 
z materiałów niemetalowych, podłogi niemetalowe, podło-
gowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, po-
krycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, 
pokrycia ścienne nie z metalu, pokrycia dachowe z gontów, 
powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla bu-
downictwa, profile niemetalowe do gzymsów, rury (spusto-

we -) niemetalowe, rury (sztywne -), niemetalowe [budow-
nictwo], rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania 
niemetalowe, rynny (dachowe -) niemetalowe, schody nie-
metalowe, schody (stopnie -) niemetalowe, ścianki działowe 
niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne -) 
niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], sklej-
ka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, 
sufity niemetalowe, świecąca kostka brukowa, szalówki [cie-
sielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowla-
ne, szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne 
do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okien-
ne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, tablice sy-
gnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 
targowe (pawilony -), tynk, wapień, wapno, wolnostojące 
niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wspor-
niki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończenio-
we elementy dachów, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] 
niemetalowe i nietekstylne, zaprawy budowlane, zawory 
wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 
zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownic-
twa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemeta-
lowe, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, zna-
ki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, żużel [materiał 
budowlany], żwir, 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, administrowanie programami dla osób często 
podróżujących drogą powietrzną, agencje reklamowe, anali-
zy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biz-
nesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kom-
puterowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), kompute-
rowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marke-
ting w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tek-
stów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymaliza-
cja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patrona-
tu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadza-
nie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podat-
kowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja ko-
munikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
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personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo-
rządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biuro-
we], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządza-
nie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi han-
dlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do po-
brania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicz-
nego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do po-
brania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki 
świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketin-
gowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, usługi przypominania o spotkaniach [pra-
ce biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi 
umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyj-
nego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związa-
ne z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wyna-
jem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agen-
cje nieruchomości, agencje kredytowe, analizy finansowe, 
organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
bieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi de-
pozytów sejfowych, usługi finansowania, usługi gwarancyj-
ne, usługi ubezpieczeniowe, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, wyna-
jem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomo-

ścią, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 37 asfaltowanie, 
budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i naprawa 
magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, budow-
nictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, 
ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszcze-
nie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, 
czyszczenie kominów, czyszczenie pojazdów, eliminacja za-
kłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o napra-
wach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowa-
nie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, izolowanie 
budynków, konsultacje budowlane, lakierowanie, malowa-
nie, malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, 
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusz-
towań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nad-
zór budowlany, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem 
ściernym, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układa-
nie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradz-
twa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi stoczniowe, 
usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie 
szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, 
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wy-
najem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, budo-
wa i konserwacja rurociągów, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, konserwacja basenów, konserwacja i na-
prawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, łado-
wanie akumulatorów do pojazdów, mycie pojazdów, nitowa-
nie, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, 
zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 
korozją, budowa fundamentów pod tamy, instalowanie i na-
prawa wind, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
39 dostarczanie gazet, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa to-
warów, dystrybucja wody, frankowanie przesyłek poczto-
wych, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, chroniony 
transport przedmiotów wartościowych, logistyka transpor-
tu, organizowanie rejsów, eskortowanie podróżnych, pako-
wanie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samo-
chodów, pojazdy (wypożyczanie -), przechowywanie łodzi, 
przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewóz sa-
mochodami ciężarowymi, przewożenie, rezerwacja miejsc 
na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, 
spedycja, transport, transport pasażerski, usługi car-sharingu, 
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 
wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowa-
nie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
40 drukowanie, drukowanie offsetowe, drukowanie litogra-
ficzne, drukowanie zdjęć, grawerowanie, barwienie szyb po-
przez pokrywanie ich powierzchni, druk sitowy, obróbka 
metali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie, 
piłowanie materiałów, powlekanie metalu, ścieranie, ścinanie 
i obróbka drewna, składanie materiałów na zamówienie dla 
osób trzecich, sortowanie odpadów i materiałów nadających 
się do recyklingu [przetwarzanie], szlifowanie, trasowanie la-
serem, usługi spawalnicze, usuwanie warstw nawierzchnio-
wych, chromowanie, cynowanie, niklowanie, obróbka drewna, 
polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, 
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [ska-
nowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputero-
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wego, doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], 
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola ja-
kości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów kom-
puterowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostę-
pu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, od-
blokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie pro-
jektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
miernictwo [pomiary], pomiary geodezyjne, poszukiwania 
geologiczne, powielanie programów komputerowych, pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, programowanie komputerów, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
opakowań, projektowanie systemów komputerowych, pro-
jektowanie urbanistyczne, przechowywanie danych elektro-
nicznych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem spraw-
ności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, 
usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, wyna-
jem sprzętu do przetwarzania danych, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, wynajmowanie ser-
werów www, wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, usługi architektoniczne, 43 bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjo-
naty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy tury-
styczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjona-
ty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi 
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restau-
racji washoku, usługi restauracji specjalizujących się w maka-
ronach udon i soba, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwate-
rowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie 
sal na zebrania, stołówki, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci, 
44 aromaterapia, fizjoterapia, fryzjerstwo, manicure, masaż, 
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, de-
pilacja woskiem, projektowanie kompozycji kwiatowych, 
projektowanie krajobrazów, przekłuwanie ciała, sadzenie 
drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, salony 
piękności, sanatoria (usługi -), świadczenie usług przez domy 
opieki nad starszymi ludźmi, szpitale, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji 

uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
medyczne, usługi ogrodnicze, usługi saun, usługi solariów, 
usługi terapeutyczne, 45 badania prawne, badanie przeszło-
ści osób, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogło-
szenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelek-
tualnej, kontrola bezpieczeństwa bagażu, licencjonowanie 
własności intelektualnej, monitoring alarmów bezpieczeń-
stwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności 
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, opieka nad 
domem pod nieobecność właścicieli, planowanie i organizo-
wanie ceremonii ślubnych, rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publika-
cji oprogramowania, usługi serwisów społecznościowych  
on-line, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygo-
towywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen 
internetowych, wypożyczanie odzieży, zarządzanie prawami 
autorskimi.

(210) 487670 (220) 2018 06 28
(731) Walmark a.s., Oldřichovice, CZ
(540) Twoje największe wsparcie

(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 487671 (220) 2018 06 28
(731) DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pinczyn
(540) DEKPOL
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, grafit do ce-
lów przemysłowych, kity szklarskie, kleje i preparaty klejące 
przeznaczone dla przemysłu, preparaty zabezpieczające 
przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], 
rozpuszczalniki do lakierów, środki korozyjne, preparaty 
do obróbki wykończeniowej stali, 4 biopaliwa, energia elek-
tryczna, paliwa, smary, smary przemysłowe, ciecze chłodzą-
co-smarujące, grafit smarujący, 6 aluminium [glin], balustrady 
metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, 
baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], blacha [płyty, ar-
kusze], blacha stalowa cienka, bramy metalowe, ciągnione 
i polerowane pręty metalowe, dachowe rynny metalowe, da-
chówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokry-
cia -) metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami me-
talowymi, drobne wyroby metalowe, drut aluminiowy, drut 
kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut 
ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem 
drutu topikowego], drzwi metalowe, drzwi (urządzenia 
do otwierania -) nieelektryczne, drzwi wahadłowe metalowe, 
dźwigary metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką 
[ćwieki], gzymsy (formy, odlewy -) metalowe, gzymsy metalo-
we, kanalizacja (rury rozgałęźne do -) metalowe, klamry [zaci-
ski] metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, kon-
strukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], 
konstrukcje nośne szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe 
[budownictwo], kostka brukowa metalowa, krany, kurki 
do beczek metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, 
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łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, 
liny metalowe, liny stalowe, listwy metalowe, listwy profilo-
wane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalo-
we dla budownictwa, maszty [słupy] metalowe, maszty 
ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbroje-
niowe dla budownictwa, metalowe, materiały zbrojeniowe 
do pasów maszynowych metalowe, metalowe materiały kon-
strukcyjne, ogniotrwałe, nadproża metalowe, napinacze dru-
tu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalo-
wych [zaciski naprężające], odrzwia metalowe, ogrodzenia 
metalowe, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia 
drzwiowe (ozdobne) metalowe, ościeżnice metalowe, plat-
formy prefabrykowane metalowe, płytki podłogowe metalo-
we, płyty chodnikowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, 
płyty metalowe, pokrycia dachów, metalowe, prefabrykowa-
ne konstrukcje metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe meta-
lowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, rolety zewnętrzne 
metalowe, ściany (pokrycia -) metalowe [budownictwo], ścia-
ny (pokrycia metalowe -) [budownictwo], słupy metalowe, 
słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], stal lana [staliwo], 
stal (rolety ze -), stal surowa lub półprzetworzona, szkielety 
metalowe [budownictwo], szkieletowe rusztowania metalo-
we, szalunki do betonu metalowe, taśma stalowa, wsporniki 
metalowe dla budownictwa, okładziny metalowe [budowla-
ne], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], stopy 
stali, metalowe kątowniki stalowe, rury i rurki ze stali, okucia 
okienne (ozdobne), metalowe, okucia stosowane w budow-
nictwie, metalowe, 7 koła maszyn, koparki jednoczerpakowe 
mechaniczne, maszyny do budowy dróg, maszyny kruszące, 
maszyny górnicze, narzędzia [części maszyn], piły o napędzie 
innym niż ręczny, podajniki [części maszyn], roboty przemy-
słowe, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, 
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, 11 in-
stalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do uzdatniania 
wody, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], łazienkowe insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, reflektory do lamp, reflektory 
do pojazdów, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, 
światła do pojazdów, urządzenia grzewcze do pojazdów, 
16 broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, 
druki], fotografie [wydrukowane], kalendarze, kartki z życze-
niami, katalogi, książki, materiały drukowane, materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), plany, pro-
spekty, publikacje drukowane, torby papierowe, 17 materiały 
do uszczelniania okien i drzwi, wilgoć w budynkach (substan-
cje do izolacji przeciw -), przewody giętkie niemetalowe, 
19 asfaltowe (nawierzchnie -), azbestowy (cement -), beton, 
betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dacho-
we, bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana (tektu-
ra -) [asfaltowana], budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, 
cegły, cement, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, 
deski podłogowe [drewniane], domy z prefabrykatów [zesta-
wy do montażu], drewniane forniry, drewno budowlane, 
drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania 
przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno 
obrobione, drogi (materiały do budowy i pokryć -), drogi (ma-
teriały wiążące do naprawy -), drzwi niemetalowe, drzwi pan-
cerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwio-
we (ościeżnice -) niemetalowe, drzwiowe (płyty -) 
niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane 
(niemetalowe -) w postaci płyt, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, gips [materiał budowlany], izolacyj-
ne (szkło -) [budownictwo], kamień budowlany, karton bu-
dowlany, kątowniki, niemetalowe, klinkier (kruszywo -), komi-
ny niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice nie-
metalowe, krokwie dachowe, listwy niemetalowe, łupki da-

chowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe 
materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe słupy, ochron-
ne (bariery -) drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budow-
nictwa, parapety okienne (niemetalowe -), piaskowiec dla bu-
downictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, 
płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 
płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materia-
łów niemetalowych, podłogi niemetalowe, podłogowe płyt-
ki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia da-
chowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia 
ścienne nie z metalu, pokrycia dachowe z gontów, powłoki 
[materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownic-
twa, profile niemetalowe do gzymsów, rury (spustowe -) nie-
metalowe, rury (sztywne -), niemetalowe [budownictwo], 
rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, 
rynny (dachowe -) niemetalowe, schody niemetalowe, scho-
dy (stopnie -) niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, 
ścianki szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne -) niemetalowe, 
siding winylowy [materiały budowlane], sklejka, słupy cemen-
towe, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalo-
we, świecąca kostka brukowa, szalówki [ciesielstwo], szalunki 
niemetalowe do betonu, szkło budowlane, szkło emaliowane, 
do celów budowlanych, szkło okienne do użytku w budow-
nictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w bu-
downictwie, sztuczny kamień, tablice sygnalizacyjne nieświe-
cące, niemechaniczne, niemetalowe, targowe (pawilony -), 
tynk, wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje 
chroniące przed słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku 
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, nieme-
talowe, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, za-
prawy budowlane, zawory wodociągowe niemetalowe 
i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia 
niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, 
niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące, niemecha-
niczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nie-
świecące, żużel [materiał budowlany], żwir, 35 administrowa-
nie programami lojalności konsumenta, administrowanie 
programami dla osób często podróżujących drogą powietrz-
ną, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynko-
we, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocz-
towa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, informacja o działalności gospodar-
czej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowa-
ny, marketing w ramach wydawania oprogramowania, nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki-
warek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsię-
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biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w za-
kresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
dukcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatko-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komu-
nikatów pisemnych i danych, reklama, reklama koresponden-
cyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpo-
wszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wycią-
gów z konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzie-
lanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów 
reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie 
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu deta-
licznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 
sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materia-
łów medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie 
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przypomi-
nania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, 
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biuro-
we], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wy-
wiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynko-
wego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny 
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotoko-
piarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa-
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie mate-
riałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie han-
dlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programa-
mi refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działal-
ności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wol-

ni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 administrowanie domami czynszowymi, agencje nieru-
chomości, agencje kredytowe, analizy finansowe, organizacja 
zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowla-
nych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 
czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzie-
lanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób po-
przez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi depozytów 
sejfowych, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi 
ubezpieczeniowe, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem biur do coworkingu, wynajem zakwatero-
wania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, zbiórki fun-
duszy na cele dobroczynne, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, 
budowa falochronów, budowa i naprawa magazynów, budo-
wa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo 
podwodne, budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie 
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od ze-
wnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, 
czyszczenie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwa-
cja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów prze-
ciwwłamaniowych, izolowanie budynków, konsultacje bu-
dowlane, lakierowanie, malowanie, malowanie lub naprawa 
znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia ku-
chennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budyn-
ków, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tynkowa-
nie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi 
dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydraulicz-
ne, usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, 
usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, uszczelnia-
nie budynków, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wy-
najem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczysz-
czania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn 
do czyszczenia, budowa i konserwacja rurociągów, instalo-
wanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja basenów, 
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja 
pojazdów, ładowanie akumulatorów do pojazdów, mycie po-
jazdów, nitowanie, smarowanie pojazdów, usługi napraw 
awarii pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, za-
bezpieczanie przed korozją, budowa fundamentów pod 
tamy, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, 39 dostarczanie gazet, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie 
wiadomości, dostawa towarów, dystrybucja wody, frankowa-
nie przesyłek pocztowych, dostarczanie kwiatów, dostarcza-
nie paczek, chroniony transport przedmiotów wartościowych, 
logistyka transportu, organizowanie rejsów, eskortowanie po-
dróżnych, pakowanie prezentów, pakowanie towarów, parko-
wanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie -), przechowy-
wanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, 
przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie, rezerwa-
cja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie to-
warów, spedycja, transport, transport pasażerski, usługi car-
-sharingu, usługi w zakresie organizowania transportu dla 
wycieczek, wynajem autokarów, wynajem samochodów, 
wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkin-
gowych, 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, drukowanie 
litograficzne, drukowanie zdjęć, grawerowanie, barwienie 
szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, druk sitowy, ob-
róbka metali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, piasko-
wanie, piłowanie materiałów, powlekanie metalu, ścieranie, 
ścinanie i obróbka drewna, składanie materiałów na zamó-
wienie dla osób trzecich, sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], szlifowanie, tra-
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sowanie laserem, usługi spawalnicze, usuwanie warstw na-
wierzchniowych, chromowanie, cynowanie, niklowanie, ob-
róbka drewna, polerowanie materiałami ściernymi, 
powlekanie galwaniczne, 42 aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, analizy systemów komputerowych, di-
gitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowa-
nia stron internetowych, dostarczanie informacji o technolo-
gii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, 
instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie 
[pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, 
kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowane-
go dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie pro-
jektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
miernictwo [pomiary], pomiary geodezyjne, poszukiwania 
geologiczne, powielanie programów komputerowych, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, programowanie komputerów, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
opakowań, projektowanie systemów komputerowych, pro-
jektowanie urbanistyczne, przechowywanie danych elektro-
nicznych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem spraw-
ności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapaso-
wych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostęp-
nienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, 
usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, wyna-
jem sprzętu do przetwarzania danych, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, wynajmowanie serwe-
rów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi architektoniczne, 43 bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystycz-
ne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, re-
stauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelo-
we, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji wa-
shoku, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na ze-
brania, stołówki, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypoży-
czanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, 
wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiek-

tów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci, 44 aro-
materapia, fizjoterapia, fryzjerstwo, manicure, masaż, ogrod-
nictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, de-
pilacja woskiem, projektowanie kompozycji kwiatowych, pro-
jektowanie krajobrazów, przekłuwanie ciała, sadzenie drzew 
w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, salony piękno-
ści, sanatoria (usługi -), świadczenie usług przez domy opieki 
nad starszymi ludźmi, szpitale, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowisko-
wych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, 
usługi ogrodnicze, usługi saun, usługi solariów, usługi tera-
peutyczne, 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, 
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia 
przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 
kontrola bezpieczeństwa bagażu, licencjonowanie własności 
intelektualnej, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antyw-
łamaniowych, monitorowanie praw własności intelektualnej 
do celów doradztwa prawnego, opieka nad domem pod nie-
obecność właścicieli, planowanie i organizowanie ceremonii 
ślubnych, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzie-
lanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramo-
wania, usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi 
w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania do-
kumentów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, 
wypożyczanie odzieży, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 487674 (220) 2018 06 29
(731) HAPPY PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOJA MISKA

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 11.03.25, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt.

(210) 487676 (220) 2018 06 29
(731) MATOGA WIKTOR MARKETING-KONSULTNIG - 

„DROMADER”, Kraków
(540) LOOK AT ME

(531) 24.17.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, 
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowy-
mi, 38 komunikacja przez telefony komórkowe, 45 usługi 
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towarzyskie, usługi internetowe w zakresie umawiania się 
na randki, swatania i poznawania osób, usługi pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości.

(210) 487679 (220) 2018 06 29
(731) DYBOWSKI MACIEJ K.M.R. PIPES-ENGINEERING, 

Piaseczno
(540) K.M.R PIPES - ENGINEERING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie techniczne, projektowanie in-
stalacji sanitarnych i elektrycznych.

(210) 487686 (220) 2018 06 29
(731) STĘPIEŃ PRZEMYSŁAW, Kunów
(540) GRES OUTLET

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż płytek ceramicznych, płytek drew-
nianych, płytek łazienkowych, gresowych, glazurowanych, 
kamiennych, z marmuru, płytek ściennych, podłogowych 
płytek niemetalowych.

(210) 487690 (220) 2018 06 29
(731) PERCEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) eSign.tech

(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje komputero-
we do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefo-
nami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, 
centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania in-
formacji, danych, dźwięku lub obrazów, czytniki kart chi-
powych, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart inteli-
gentnych, czytniki kart USB, czytniki RFID, czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], dane zapisane elektronicznie, 
dane zapisane elektronicznie z Internetu, dokumentacja 
komputerowa w formie elektronicznej, elektroniczne bazy 
danych, elektroniczne jednostki kodujące, elektroniczne 
moduły kodujące, elektroniczne systemy kontrolne, elek-
troniczne urządzenia szyfrujące, elektroniczne urządzenia 
kodujące, elektroniczne znaczniki, elektryczne i elektro-
niczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, karty ma-
gnetyczne do identyfikacji osób, identyfikacyjne karty ma-
gnetyczne, instalacje do komunikacji elektronicznej, karty 
chipowe, karty inteligentne, karty kodowane, karty kodo-
wane do użytku w transakcjach w punktach sprzedaży, 

karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu 
funduszy, karty kodowane stosowane do elektronicznego 
transferu transakcji finansowych, karty kodowane z funk-
cjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, karty 
magnetyczne kodowane, karty zawierające elektronicznie 
zarejestrowane dane, karty zawierające mikroprocesory, 
kodowane karty identyfikacyjne, kodowane karty klucze, 
kodowane karty magnetyczne, kodowane karty plastiko-
we, komputerowe oprogramowanie użytkowe, kompu-
terowe stacje robocze, magnetycznie kodowane karty 
do przechowywania danych, mechanizmy kontroli dostę-
pu, mobilne aplikacje, moduły komputerowe, moduły pa-
mięci elektronicznych, nośniki informacji [elektryczne lub 
elektroniczne], nośniki informacji [kodowane lub magne-
tyczne], oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie 
czytników kart, oprogramowanie do aranżowania transak-
cji on-line, oprogramowanie do bankowości, oprogramo-
wanie do księgowości, oprogramowanie do kryptografii, 
oprogramowanie do ochrony prywatności, oprogramo-
wanie do pobrania, oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania trans-
akcji biznesowych, oprogramowanie do przygotowy-
wania zeznań podatkowych, oprogramowanie do smart 
fonów, oprogramowanie do technologii biznesowych, 
oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie 
do zabezpieczania poczty elektronicznej, oprogramowa-
nie do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie 
do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, 
oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, oprogra-
mowanie komputerowe do kontroli czasu, oprogramowa-
nie użytkowe, oprogramowanie użytkowe do usług prze-
twarzania w chmurze, oprogramowanie zabezpieczające, 
sprzęt do szyfrowania, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia 
szyfrujące], urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia 
do synchronizacji czasu, urządzenia i przyrządy kodujące 
i dekodujące, 42 elektroniczne przechowywanie plików 
i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumen-
tów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, infrastruktu-
ra jako usługa (laaS), oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
platforma jako usługa [PaaS], projektowanie i opracowy-
wanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, przechowywanie danych on-line, przechowywanie 
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, prze-
chowywanie dokumentów w formie elektronicznej, prze-
chowywanie obrazów w postaci elektronicznej, świadcze-
nie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników 
przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji on-line, świadczenie usług zabezpieczeń w za-
kresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów 
i skomputeryzowanych transakcji, szyfrowanie, deszyfro-
wanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, 
szyfrowanie obrazów cyfrowych, tworzenie cyfrowych 
znaków wodnych, tworzenie kopii zapasowych danych 
elektronicznych, usługi bezpieczeństwa komputerowe-
go w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, 
usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomocą te-
lekomunikacji, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], 
usługi przechowywania danych elektronicznych i two-
rzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania 
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektro-
nicznych, usługi przechowywania elektronicznego w za-
kresie archiwizacji danych, usługi uwierzytelniania w za-
kresie bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, usługi w zakresie szyfrowania 
i dekodowania danych, usługi w zakresie technologii in-
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formacyjnych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, 
wypożyczanie programów zabezpieczających przed za-
grożeniami internetowymi.

(210) 487692 (220) 2018 06 29
(731) BIOCONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BEZ POZOSTAŁOŚCI ZDROWY PLON

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy.

(210) 487693 (220) 2018 06 29
(731) YANGZHOU DONGSHENG AUTOMOTIVE CROP., 

Yangzhou, CN
(540) YDA DongSheng

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, łoża silnika do pojaz-
dów lądowych, koła samochodowe, pojazdy do poruszania 
się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, opony 
do pojazdów, gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy 
gąsienicowe], hamulce do pojazdów, osie pojazdów, amor-
tyzatory do samochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych.

(210) 487699 (220) 2018 06 30
(731) WITES MAJA PRACOWNIA PROJEKTOWA, Kraków
(540) W WITES CARPORTS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 42 badania techniczne, testowanie materiałów, 
ekspertyzy inżynieryjne, inżynieria konstruowania obiektów 
i urządzeń technicznych, projektowanie konstrukcji: projek-
towanie wiat metalowych, samochodowych, rowerowych, 
architektura.

(210) 487700 (220) 2018 07 01
(731) ASSET INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) ASSET INVESTMENT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.04
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalno-
ści gospodarczej i usługi informacji o działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, ocena 
możliwości dla działalności gospodarczej, pomoc, usłu-
gi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem 
biznesowym, doradztwo w zakresie organizacji przed-
siębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, pomoc biz-
nesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc przy 
prowadzeniu franszyz, usługi doradcze związane z naby-
waniem przedsiębiorstw, wycena firm, usługi zarządza-
nia danymi, komputerowe przetwarzanie danych, prze-
twarzanie danych dla firm, prowadzenie rejestrów [dla 
osób trzecich], pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, usługi w zakre-
sie prac biurowych, zarządzanie dokumentacją bizneso-
wą, sporządzanie dokumentów, przygotowywanie spra-
wozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, analiza 
danych biznesowych, analizy i badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań 
i badań rynkowych, usługi w zakresie księgowości i ra-
chunkowości, audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, 
usługi podatkowe, doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, 36 informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowe, 
pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, doradztwo finanso-
we i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie doradztwa kre-
dytowego, doradztwo dotyczące pożyczek, usługi zarzą-
dzania kredytami, usługi udzielania pożyczek i kredytów, 
pośrednictwo w umowach kredytowych, usługi w zakre-
sie faktoringu, usługi leasingowe, usługi inwestycyjne, 
usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie 
wycen, usługi podatkowe i celne, usługi maklerskie, usłu-
gi reasekuracyjne, usługi oceny gwarancji finansowych, 
usługi zarządzania majątkiem, usługi doradztwa eme-
rytalnego, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi 
w zakresie planowania finansowego, usługi planowania 
w zakresie emerytur, usługi związane z kapitałem wyso-
kiego ryzyka, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpiecze-
niowe, ocena strat ubezpieczeniowych, badania finanso-
we w dziedzinie zarządzania ryzykiem, obrót towarami 
giełdowymi i papierami wartościowymi, ściąganie należ-
ności i faktoring, inwestycje kapitałowe, udzielanie gwa-
rancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), 
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredy-
towych, prognozy finansowe, usługi w zakresie funduszy 
inwestycyjnych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi 
zarządzania nieruchomościami, dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, usługi deweloperskie związane z fi-
nansowaniem i obrotem nieruchomościami, 37 usługi 
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deweloperskie w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych, usługi budowlane, budowa budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej pod klucz.

(210) 487708 (220) 2018 07 02
(731) MIONC ANNA, Kraków
(540) 

(531) 05.07.01, 05.07.27, 24.17.25
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 487714 (220) 2018 07 31
(731) BRODNICKA ALEKSANDRA FPHU ROSA, Gliwice
(540) EUROSTIK
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu.

(210) 487751 (220) 2018 07 02
(731) DZIEDZIC EWA E&P SALES CONSULTING, Kraków
(540) DOCTOR CARE PROFESSIONAL TEETH CLEANING

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 21 artykuły do czyszczenia zębów, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczoteczki 
do zębów do szczotkowania ręcznego, końcówki do szczo-
teczek elektrycznych.

(210) 487779 (220) 2018 07 03
(731) PROFFICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROFFICO
(510), (511) 7 aparatura do wytwarzania wody mineralnej 
i gazowanej, dmuchawy, zwłaszcza do sprężania, zasysania 
i transportu gazu lub ziarna, filtry powietrza i wkłady filtrują-
ce, maszyny filtrujące i prasy filtracyjne, kolektory mułu i osa-
dów, maszyny do napełniania, zamykania, w tym kapslowa-
nia lub korkowania butelek, maszyny do pakowania, miksery, 
odpowietrzacze wody pitnej, podajniki, w tym papieru lub 
taśmy, podajniki mechaniczne paszy, pompki napowietrzają-
ce, zwłaszcza do akwariów, pompy powietrzne i próżniowe, 

pompy do instalacji grzewczych, przenośniki, w tym pneu-
matyczne, rozdrabniarki do odpadów, rozpylacze do ście-
ków, separatory wody, suszarki, również wirówkowe, tłocz-
nie, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 
urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zasy-
sania powietrza, wirówki i młynki wirówkowe, wymienniki 
ciepła, zawory, w tym regulatory ciśnienia i reduktory ciśnie-
nia, zwłaszcza do wody zasilającej, 11 aparatura do dezynfek-
cji lub dezodoryzacji, aparatura i urządzenia do uzdatniania 
wody, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, armatura 
do zabezpieczania urządzeń oraz instalacji wodnych i ga-
zowych, dmuchawy w instalacjach do nawiewu, dozowniki 
środków odkażających, filtry w instalacjach domowych lub 
przemysłowych, w tym do klimatyzacji i wody pitnej, fontan-
ny i ozdobne wodotryski, grzejniki o centralnego ogrzewania 
i nawilżacze do grzejników, instalacje wodociągowe do dys-
trybucji wody, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje 
do schładzania wody, instalacje do odsalania wody morskiej, 
instalacje i urządzenia do oczyszczania ścieków, krany, lampy 
i palniki bakteriobójcze, w tym laboratoryjne, lampy ultra-
fioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy elektrycz-
ne, w tym wyładowcze i łukowe, podgrzewacze wody, rury 
do instalacji sanitarnych, sterylizatory wody, urządzenia i in-
stalacje do suszenia, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia 
do chlorowania, w tym basenów kąpielowych, urządzenia 
nawadniające, w tym dyfuzory kropelkowe, woreczki jedno-
razowe przeznaczone do sterylizacji, zawory mieszalnikowe 
do przewodów wodociągowych, zawory termostatyczne 
w instalacji grzewczej, zawory kanalizacyjne, zawory regulu-
jące poziom wody w zbiornikach, zbiorniki na wodę pod ci-
śnieniem, 39 usługi w zakresie dostarczania towarów, usługi 
w zakresie dystrybucji wody i zaopatrywania w wodę, usługi 
w zakresie pakowania produktów, usługi w zakresie wypoży-
czania pojazdów, usługi w zakresie transportu rurociągami, 
usługi w zakresie magazynowania, w tym wynajmowania 
magazynów, wypożyczania kontenerów magazynowych, 
magazynowania elektronicznych dokumentów i nośników 
danych, przekazywania informacji o magazynowaniu.

(210) 487809 (220) 2018 07 03
(731) ŁAPIŃSKI TOMASZ TOMBENT COSMETICS, Łapy
(540) TC TOMBENT COSMETICS

(531) 26.02.12, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.17, 29.01.06
(510), (511) 3 antyperspiranty, dezodoranty do użytku oso-
bistego, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosme-
tyczne, sole do kąpieli do celów innych niż celów lecznicze, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła dezodoryzujące, mydła 
dezynfekujące, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, środki do konserwacja skóry, esencje eteryczne, kremy 
kosmetyczne, olejki eteryczne, wazelina kosmetyczna, wody 
zapachowe, żel intymny, maseczki kosmetyczne, mleczko 
kosmetyczne, preparaty kosmetyki do odchudzania, zestawy 
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
pomadki do ust, powietrze sprężone w puszce do czyszcze-
nia i odkurzania, przeciwpotowe mydła, materiały przylepne 
do celów kosmetycznych, pumeks, preparaty kosmetyczne 
do rzęs, kremy do zwierzęcej skóry w postaci past, kremy 
wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, mydła przeciwpotowe do stóp, toniki kosmetyczne, 
wywabiacze plam, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprze-
daży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz 
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bezpośredniej kosmetyków oraz środków do pielęgnacji, 
oczyszczania, ochrony i upiększania ciała, środków wybie-
lających, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji uro-
dy, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu-
blicznych kosmetyków oraz środków do pielęgnacji, oczysz-
czania, ochrony i upiększania ciała, środków wybielających, 
usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw 
handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży kosme-
tyków oraz środków do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony 
i upiększania ciała, środków wybielających.

(210) 487838 (220) 2018 07 04
(731) CHASE  LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) FACE TO FACE ART

(531) 02.07.01, 02.07.23, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.14, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17

(510), (511) 6 dzieła sztuki z brązu, rzeźbione dzieła sztu-
ki z brązu, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, rzeźbione 
dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, figurki wykonane 
z brązu będące dziełami sztuki, figurki z metali nieszlachet-
nych będące dziełami sztuki, statuetki i dzieła sztuki z metali 
nieszlachetnych, 16 obrazy, obrazy artystyczne, reprodukcje 
obrazów, historyjki obrazkowe, karty obrazkowe, akware-
le [skończony obraz], obrazy i zdjęcia, akwarele [skończone 
obrazy], drukowane reprodukcje obrazów, oprawy do ob-
razów, książki z obrazkami: reprezentacje graficzne [rysun-
ki, obrazy], druki w formie obrazów, książki z rozkładanymi 
obrazkami, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, oprawki 
na zdjęcia lub obrazy, historyjki obrazkowe w gazetach [ma-
teriały drukowane], oprawy do zdjęć i obrazów wykonane 
z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, 
folie przylepne z tworzyw sztucznych do oprawiania ob-
razów, arkusze nasączone tuszem do użytku w reprodukcji 
obrazów w branży drukarskiej, 35 usługi aukcyjne, usługi 
aukcyjne on-line, sprzedaż aukcyjna nieruchomości: prze-
prowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi aukcyjne on-line 
za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi han-
dlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez 
galerie sztuki, 37 odnawianie dzieł sztuki, restaurowanie 
dzieł sztuki, konserwacja dzieł sztuki, konserwacja i odnowa 
dzieł sztuki, usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, 
40 oprawianie dzieł sztuki, 41 usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi ga-
lerii sztuki, wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, wypożycza-
nie dzieł sztuki, usługi związane z wystawami sztuki, usługi 
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne z zakresu 
sztuki teatralnej, usługi szkół w zakresie nauczania sztuki, 
prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki 
sztuki, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki 

i rękodzieła, usługi galerii sztuki świadczone on-line za po-
średnictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi edukacji 
w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy koresponden-
cyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przed-
stawień sztuki widowiskowej, usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi edu-
kacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania histo-
rii sztuki, 42 projektowanie sztuki komercyjnej, potwierdza-
nie autentyczności dzieł sztuki, stwierdzanie autentyczności 
dzieł sztuki, potwierdzanie autentyczności w dziedzinie dzieł 
sztuki.

(210) 487892 (220) 2018 07 05
(731) MIŁEK DARIUSZ ATELIE FRYZJERSTWA, Warszawa
(540) MILEK DESIGN
(510), (511) 44 usługi salonów piękności, usługi salonów 
fryzjerskich, usługi pomocy i rehabilitacji medycznej, zabie-
gi korygujące sylwetkę, solarium, usługi gabinetów odnowy 
biologicznej, kosmetyka, manicure, pedicure, usługi wizaży-
stów, usługi zdrowotne Spa, usługi w zakresie rehabilitacji 
i pielęgnacji zdrowia i urody, usługi masażu, fizjoterapia, aro-
materapia, fototerapia, terapia w zakresie kształtowania ciała, 
informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody, włosów 
i stosowania produktów kosmetycznych.

(210) 487899 (220) 2018 07 05
(731) PONIATOWSKA-MIŁEK KATARZYNA SALON FRYZUR, 

Warszawa
(540) 1909 FRYZJERZY

(531) 02.09.15, 02.09.20, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 
29.01.12

(510), (511) 44 usługi salonów piękności, usługi salonów 
fryzjerskich, usługi pomocy i rehabilitacji medycznej, zabie-
gi korygujące sylwetkę, solarium, usługi gabinetów odnowy 
biologicznej, kosmetyka, manicure, pedicure, usługi wizaży-
stów, usługi zdrowotne Spa, usługi w zakresie rehabilitacji 
i pielęgnacji zdrowia i urody, usługi masażu, fizjoterapia, aro-
materapia, fototerapia, terapia w zakresie kształtowania ciała, 
informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody, włosów 
i stosowania produktów kosmetycznych.

(210) 487916 (220) 2018 07 06
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GŁODniaki
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(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, wędliny.

(210) 488100 (220) 2018 07 11
(731) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) WYPOŻYCZKA
(510), (511) 36 ubezpieczenia i finanse, usługi dotyczące 
spraw finansowych i monetarnych, usługi bankowe, usługi 
kredytowe, usługi związane z czekami podróżnymi i akre-
dytywami, usługi w zakresie gromadzenia środków finanso-
wych i ich lokowania.

(210) 488140 (220) 2018 07 12
(731) GROSZ MACIEJ JACEK, Gdynia
(540) WILLA LUBICZ HOTEL

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 
27.05.17, 24.01.13, 24.01.17

(510), (511) 43 usługi w zakresie hoteli i moteli, usługi re-
stauracyjne i cateringowe, usługi w zakresie schronisk tu-
rystycznych, usługi w zakresie pól kempingowych, usługi 
w zakresie restauracji, barów, stołówek i innych placówek 
gastronomicznych.

(210) 488161 (220) 2018 07 12
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin; POLSKIE 

TOWARZYSTWO PROMOCJI WIEDZY, Lublin
(540) ACS APPLIED COMPUTER SCIENCE 

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 16.01.25, 
20.07.01, 20.07.02

(510), (511) 16 materiały drukowane, podręczniki - książ-
ki, czasopisma - periodyki, broszury, książki, publikacje 
drukowane.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 488237 (220) 2018 07 13
(731) GJC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) Gifts Journal

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, wydawnictwa na no-
śnikach elektronicznych, katalogi elektroniczne, muzyka, fil-
my i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach oraz ładowalne, e-booki, 
elektroniczne bazy danych, 16 publikacje drukowane, w tym 
czasopisma, materiały drukowane, wydawnictwa na nośni-
kach papierowych, czasopisma branżowe, periodyki, ga-
zety, biuletyny, katalogi, broszury, ulotki, książki, publikacje 
reklamowe.

(210) 488315 (220) 2018 07 17
(731) KANCELARIA TRANSPORTOWA KOBEN  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko- Biała

(540) LOCATRUCK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.11.10, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenie nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, 42 usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, 45 usługi w zakresie zapewniania bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 488421 (220) 2018 07 19
(731) KULIG JAROSŁAW, Piwniczna Zdrój
(540) ORTOSILESIA
(510), (511) 10 aparatura do masażu wibracyjnego, bandaże 
elastyczne, bandaże usztywniające ortopedyczne, prześciera-
dła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, 
przybory do płukania wgłębień ciała, rurki drebujące do celów 
medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, 
przyrządy do fizykoterapii, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki 
leczniczej, gorsety do celów leczniczych, igły do celów me-
dycznych, implanty piersi, implanty z materiałów syntetycz-
nych, inhalatory, irygatory do celów medycznych, kaniule, 
koce podgrzewające elektryczne do celów medycznych, 
kompresory do celów chirurgicznych, końcówki do kul inwa-
lidzkich, protezy kończyn, krzesła z pojemnikami dla ciężko 
chorych, kule inwalidzkie, lampy do celów leczniczych, lasery 
do celów medycznych, łóżka do celów leczniczych, aparaty 
do masażu, materace nadmuchiwane do celów leczniczych, 
meble specjalne do celów medycznych, nakolanniki ortope-
dyczne, podkłady zapobiegające odleżynom, odzież specjalna 
używana w salach operacyjnych, opaski usztywniające na sta-
wy, artykuły ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, pojemniki 
na odpady pochodzenia medycznego, aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego, pończochy przeciwżylakowe, przeście-
radła nieprzemakalne na łóżka chorych, przyrządy do prze-
mieszczania inwalidów, rękawice do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych, sztuczne włosy, temblaki 
podtrzymujące, termometry do celów medycznych, 12 dętki 
do opon pneumatycznych, koła pojazdów, opony do pojaz-
dów, tapicerka do pojazdów, pojazdy trzy lub czterokołowe, 
pojazdy zdalnie sterowane, pompki do opon, rowery dla osób 
niepełnosprawnych, samochody do przewozu osób niepeł-
nosprawnych, samochody dla osób niepełnosprawnych, 
skutery dla osób niepełnosprawnych, wózki inwalidzkie z na-
pędem ręcznym, wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, 
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35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym 
sprzedaży za pośrednictwem Internetu artykułów takich jak: 
aparatura do masażu wibracyjnego, bandaże elastyczne, ban-
daże usztywniające ortopedyczne, prześcieradła dl chorych 
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, przybory do płu-
kania wgłębień ciała, rurki drebujące do celów medycznych, 
pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, przyrządy 
do fizykoterapii, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, 
gorsety do celów leczniczych, igły do celów medycznych, im-
planty piersi, implanty z materiałów syntetycznych, inhalatory, 
irygatory do celów medycznych, kaniule, koce podgrzewające 
elektryczne do celów medycznych, kompresory do celów chi-
rurgicznych, końcówki do kul inwalidzkich, protezy kończyn, 
krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych, kule inwalidzkie, 
lampy do celów leczniczych, lasery do celów medycznych, 
łóżka do celów leczniczych, aparaty do masażu, materace na-
dmuchiwane do celów leczniczych, meble specjalne do ce-
lów medycznych, nakolanniki ortopedyczne, podkłady 
zapobiegające odleżynom, odzież specjalna używana w sa-
lach operacyjnych, opaski usztywniające na stawy, artykuły 
ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, pojemniki na odpady 
pochodzenia medycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia 
tętniczego, pończochy przeciwżylakowe, prześcieradła nie-
przemakalne na łóżka chorych, przyrządy do przemieszczania 
inwalidów, rękawice do celów medycznych, strzykawki do ce-
lów medycznych, sztuczne włosy, temblaki podtrzymujące, 
termometry do celów medycznych, dętki do opon pneu-
matycznych, koła pojazdów, opony do pojazdów, tapicerka 
do pojazdów, pojazdy trzy lub czterokołowe, pojazdy zdalnie 
sterowane, pompki do opon, rowery dla osób niepełnospraw-
nych, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, 
samochody dla osób niepełnosprawnych, skutery dla osób 
niepełnosprawnych, wózki inwalidzkie z napędem ręcznym, 
wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, badania marke-
tingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, 
rekrutacja personelu, sprzedaż promocyjna dla osób trzecich, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wyceny 
handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, 44 fizjoterapia, fizy-
koterapia, masaż, usługi pomocy medycznej, porady w zakre-
sie farmakologii, usługi rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
usługi farmaceutyczne, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, 
wypożyczanie urządzeń medycznych, artykułów medycz-
nych, artykułów wymienionych w klasie 10 dla osób niepełno-
sprawnych oraz artykułów wymienionych w klasie 12 dla osób 
z dysfunkcją stałą i osób z dysfunkcją tymczasową.

(210) 488436 (220) 2018 07 19
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) NUTRA D3

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, suplementy diety dla ludzi, witaminy i preparaty 
witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych.

(210) 488449 (220) 2018 07 20
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) natural age

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 488460 (220) 2018 07 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL - 

JÓZEF KORAL, SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) BRACIA KORAL 1979 SMAKI DZIECIŃSTWA LODY

(531) 19.03.01, 25.01.15, 06.07.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, jogurty mrożone (jako lody), lody sor-
betowe, desery z udziałem lodów, galaretki owocowe (jako 
słodycze), ciastka, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby 
cukiernicze.

(210) 488501 (220) 2018 07 23
(731) PAWELEC MARCIN PAWELEC MAŁGORZATA  

TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  
SPÓŁKA CYWILNA, Mełgiew-Krępiec

(540) czyścik CZYSTY

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czystości, preparaty myjące i czysz-
czące, artykuły chemii gospodarczej, płyny, emulsje, pasty 
do mycia, czyszczenia i polerowania samochodów, 21 ścier-
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ki i ściereczki oraz zmywaki z mikrofibry, ścierki i ściereczki 
z mikrofibry do czyszczenia impregnowane detergentem 
lub środkami antybakteryjnymi, ścierki i ściereczki z irchy.

(210) 488505 (220) 2018 07 23
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) POLSKA Smakowa

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole, napoje alkoholowe, napoje al-
koholowe smakowe, wódka, wódka smakowa, ekstrakty 
alkoholowe.

(210) 488506 (220) 2018 07 23
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) GORZAŁKA WIELKOPOLSKA

(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 alkohole, napoje alkoholowe, napoje alkoho-
lowe smakowe, alkohole destylowane, wódka, wódka sma-
kowa, ekstrakty alkoholowe.

(210) 488551 (220) 2018 07 23
(731) STOWARZYSZENIE ZWYKŁE PIELĘGNIARKI CYFROWE, 

Lutrowskie
(540) @ pielegniarkicyfrowe.pl

(531) 24.17.17, 27.05.01, 26.11.22
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o eduka-
cji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, redagowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania].

(210) 488552 (220) 2018 07 23
(731) HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) HV 1862 HYDRO-VACUUM

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.04, 
29.01.12

(510), (511) 7 pompy, pompy wodne, pompy próżniowe, 
9 aparatura łączeniowa i zabezpieczająca do układów stero-
wania pracą urządzeń elektrycznych, 11 układy pompowe, 
urządzenia wodociągowe, urządzenia grzewcze, instalacje 
wodociągowe, instalacje kanalizacyjne, pompy do ścieków, 
przepompownie ścieków, tłocznie ścieków, 42 usługi kon-
struktorskie, technologiczne w zakresie opracowania pro-
cesów odlewnictwa i obróbki metali, ekspertyzy w zakresie 
produkowanych wyrobów.

(210) 488581 (220) 2018 07 24
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MIRAMONTI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.15, 24.01.10
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, oliwa z oliwek.

(210) 488588 (220) 2018 07 24
(731) BUKOWSKA ANETA, Warszawa
(540) Starych mebli czar

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.07, 12.01.09
(510), (511) 20 meble, w tym meble dawne i antyki, akceso-
ria meblowe do wyposażenia domu, lustra, ramy do obra-
zów, 37 konserwacja mebli, renowacja mebli, naprawa me-
bli, tapicerowanie mebli, 41 organizowanie i prowadzenie 
warsztatów (szkoleń).
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(210) 488589 (220) 2018 07 24
(731) BUDMAR JUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Baranowo
(540) HANDFORM
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, mate-
riały budowlane z klinkieru, betonu, ceramiki, rury sztywne 
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła 
i bitumity, gryps, keramzyt, budynki przenośne niemeta-
lowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna w sklepach wyspe-
cjalizowanych i niewyspecjalizowanych oraz za pośrednic-
twem elektronicznych środków przekazu towarów z branży 
ogólnobudowlanej, materiałów budowlanych z: klinkieru, 
ceramiki, betonu, metalowych materiałów budowlanych, 
niemetalowych materiałów budowlanych, drewna budowla-
nego, wyrobów chemicznych do konserwacji klinkieru, me-
talowych materiałów i elementów budowlanych, artykułów 
dekoracyjnych i ozdobnych z klinkieru, metalu, poręczy, krat 
kutych, metalowych konstrukcji budowlanych, drewna, rusz-
towań metalowych, metalowych elementów do instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, żaluzji metalowych, altan 
i baraków, niemetalowych materiałów i elementów budow-
lanych, niemetalowych konstrukcji budowlanych, rusztowań 
niemetalowych, rozpowszechnianie prospektów, broszur 
oraz sprzedaż projektów budowlanych, w tym za pomocą 
sieci komputerowej, 37 usługi ogólnobudowlane i remonto-
wo-budowlane oraz instalacyjne, usługi robót adaptacyjnych 
w budynkach i wnętrzach, usługi nadzoru inwestycyjnego 
i budowlanego, usługi w zakresie wykonywania konstrukcji 
i pokryć dachowych, 41 usługi w zakresie nauczania z dzie-
dziny budownictwa, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
kursów, seminariów, konferencji sympozjów oraz wykładów 
o tematyce budowlanej, poradnictwo zawodowe w zakresie 
budownictwa, 42 doradztwo techniczne i badania technicz-
ne w dziedzinie budownictwa, materiałów budowlanych, 
opinie i ekspertyzy inżynieryjno- techniczne, badania oraz 
usługi - naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usłu-
gi badawcze, usługi projektowania architektonicznego 
i architektury wnętrz, projektowanie instalacji związanych 
z budownictwem.

(210) 488606 (220) 2018 07 24
(731) BEREZA JOANNA RAW NEST, Kraków
(540) RAW NEST

(531) 03.07.20, 27.05.01
(510), (511) 32 soki, soki warzywne, soki owocowe, soki 
na bazie warzyw, soki na bazie owoców, napoje typu smo-
othie, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje wa-
rzywne, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, 
koktajle, 35 usługi sprzedaży w zakresie żywności, w tym 
sprzedaży on-line, franchising.

(210) 488625 (220) 2018 07 25
(731) SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice

(540) FIBROCEM
(510), (511) 19 cement, cement włóknisty, cement bu-
dowlany, cement ogniotrwały, beton, beton ogniotrwały, 
beton syntetyczny, zaprawa ogniotrwała, sucha zaprawa 
murarska, zaprawa do naprawy dziur w tynku, zaprawa 
cementowa do zastosowania w budownictwie, zaprawa 
wiążąca do celów budowlanych, preparaty wyrównują-
ce [cement lub zaprawa murarska], masa betonowa pre-
fabrykowana, 35 usługi sprzedaży detalicznej: cementu, 
cementu włóknistego, cementu budowlanego, cementu 
ogniotrwałego, betonu, betonu ogniotrwałego, betonu 
syntetycznego, zaprawy ogniotrwałej, suchej zaprawy 
murarskiej, zaprawy do naprawy dziur w tynku, zaprawy 
cementowej do zastosowania w budownictwie, zaprawy 
wiążącej do celów budowlanych, preparatów wyrównu-
jących [cement lub zaprawa murarska), masy betonowej 
prefabrykowanej, usługi sprzedaży hurtowej: cementu, 
cementu włóknistego, cementu budowlanego, cementu 
ogniotrwałego, betonu, betonu ogniotrwałego, betonu 
syntetycznego, zaprawy ogniotrwałej, suchej zaprawy 
murarskiej, zaprawy do naprawy dziur w tynku, zaprawy 
cementowej do zastosowania w budownictwie, zaprawy 
wiążącej do celów budowlanych, preparatów wyrównu-
jących [cement lub zaprawa murarska], masy betonowej 
prefabrykowanej, usługi sprzedaży internetowej: cemen-
tu, cementu włóknistego, cementu budowlanego, ce-
mentu ogniotrwałego, betonu, betonu ogniotrwałego, 
betonu syntetycznego, zaprawy ogniotrwałej, suchej 
zaprawy murarskiej, zaprawy do naprawy dziur w tynku, 
zaprawy cementowej do zastosowania w budownictwie, 
zaprawy wiążącej do celów budowlanych, preparatów 
wyrównujących [cement lub zaprawa murarska], masy be-
tonowej prefabrykowanej.

(210) 488626 (220) 2018 07 25
(731) SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice

(540) BITUMAL
(510), (511) 19 emulsje bitumiczne, powłoki bitumiczne 
do użytku w budownictwie, emulsje bitumiczno-lateksowe 
do celów budowlanych, bitumiczne wyroby dla budownic-
twa, substancje bitumiczne do powłok, mieszanki bitumicz-
ne, 35 usługi sprzedaży detalicznej: emulsji bitumicznych, 
powłok bitumicznych do użytku w budownictwie, emulsji 
bitumiczno-lateksowych do celów budowlanych, bitumicz-
nych wyrobów dla budownictwa, substancji bitumicznych 
do powłok, mieszanek bitumicznych, usługi sprzedaży 
hurtowej: emulsji bitumicznych, powłok bitumicznych 
do użytku w budownictwie, emulsji bitumiczno-latekso-
wych do celów budowlanych, bitumicznych wyrobów dla 
budownictwa, substancji bitumicznych do powłok, miesza-
nek bitumicznych, usługi sprzedaży internetowej: emulsji 
bitumicznych, powłok bitumicznych do użytku w budow-
nictwie, emulsji bitumiczno-lateksowych do celów budow-
lanych, bitumicznych wyrobów dla budownictwa, substan-
cji bitumicznych do powłok, mieszanek bitumicznych.

(210) 488651 (220) 2018 07 25
(731) MODZELEWSKI TOMASZ MELTOM DROGERIE STARS, 

Warszawa
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(540) STARS DROGERIE

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 rzęsy, sztuczne rzęsy, kępki rzęs, kosmetyki 
do rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, farba do rzęs, 
kosmetyki, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, lakiery do paznokci, utwardzacze 
do paznokci, żel do paznokci, środki do usuwania lakierów, 
sztuczne paznokcie, brokat do paznokci, preparaty do nada-
wania połysku, preparaty do polerowania, pilniczki kartono-
we, zestawy kosmetyków, hybrydowe lakiery do paznokci.

(210) 488658 (220) 2018 07 25
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Magne Kic Kic
(510), (511) 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceu-
tyczne, leki, witaminy, preparaty mineralne do celów lecz-
niczych,mineralne wody do celów leczniczych, preparaty 
wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do celów leczniczych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty 
biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnolo-
giczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceu-
tyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
leki weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla 
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów me-
dycznych, kremy lecznicze, 10 wyroby medyczne, aparaty 
i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instrumen-
ty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki le-
karskie, artykuły ortopedyczne, bandaże elastyczne oraz 
ortopedyczne, poduszki do celów leczniczych, strzykawki 
do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, 
30 kawa, herbata, kakao, cukier, kawa nienaturalna, wyroby 
cukiernicze i słodycze, żelki, lizaki, lody, miód, melasa (syro-
py),  suplementy diety do celów spożywczych w postaci 
słodyczy.

(210) 488692 (220) 2018 07 26
(731) JANUSZCZAK MARCIN STARA WĘDZARNIA, Frysztak
(540) Stara Wędzarnia FRYSZTAK

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 mięso wędzone, kiełbasy wędzone, mięsa 
wędzone, suszone mięso, mięso kiełbasiane, mięso konser-
wowane, mięso świeże, smażone mięso, mięso gotowane, 
paczkowane mięso, mięso pieczone, mięso i wędliny, kiełba-
sy, kiełbasa swojska, szynka, 35 sprzedaż hurtowa i detalicz-
na mięsa i wędlin, sprzedaż hurtowa i detaliczna wędzonych 
mięs i wędlin.

(210) 488703 (220) 2018 07 27
(731) BAŁACHOWSKI DAMIAN, Wysin
(540) Kashubian Ravers
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, oprogramowanie do mu-
zyki, muzyczne nagrania wideo, muzyczne nagrania dźwięko-
we, pliki muzyczne do pobierania, muzyka cyfrowa do pobra-
nia dostarczona z Internetu, oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, płyty DVD, nagrane płyty kompakto-
we [płyty CD], nagrania muzyczne w postaci płyt, czyste płyty 
CD-ROM do nagrań dźwiękowych lub wideo, magnetyczne 
nośniki danych, płyty do nagrań, nośniki dźwięku, nośniki 
do danych, elektroniczne magnetyczne nośniki do nagrywa-
nia, 41 produkcja muzyczna, produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja oryginalnych 
egzemplarzy nagrań, nagrywanie i produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, 
produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja na-
grań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, kon-
certy muzyczne, konkursy muzyczne, widowiska muzyczne, 
muzyczne usługi wydawnicze, występy muzyczne na żywo, 
usługi w zakresie edukacji muzycznej, rozrywka, usługi stu-
diów nagrań, organizowanie imprez muzycznych, organizacja 
imprez rozrywkowych, publikowanie nut.

(210) 488723 (220) 2018 07 27
(731) BROTHERS AND SISTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Brothers & Sisters
(510), (511) 30 herbaty, wyciągi z herbaty, napoje na bazie 
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, herbaty zio-
łowe [napary], preparaty do sporządzania napojów [na bazie 
herbaty], wyciągi z herbaty (nielecznicze).

(210) 488725 (220) 2018 07 27
(731) BROTHERS AND SISTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BROTHERS & SISTERS

(531) 27.05.01, 02.07.02
(510), (511) 30 herbaty, wyciągi z herbaty, napoje na bazie 
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, herbaty zio-
łowe - napary, preparaty do sporządzania napojów [na bazie 
herbaty], wyciągi z herbaty (nielecznicze).

(210) 488734 (220) 2018 07 29
(731) CHEMICALL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica
(540) PRIVATE LABEL NO REVOLUTION EVOLUTION
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(531) 02.01.23, 03.09.23, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 szpachlówka do naprawy karoserii samo-
chodowych, rozpuszczalniki do lakierów i farb, utwardza-
cze do żywic epoksydowych, do utwardzania szpachlówki, 
do lakierów, oraz podkładów akrylowych, silikony, żywice 
syntetyczne, środki odtłuszczające, 2 emalie do malowania, 
farby, lakiery, akrylowe preparaty gruntujące, rozcieńczalniki 
do farb i lakierów, pasty pigmentowe.

(210) 488735 (220) 2018 07 31
(731) CHEMICALL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica
(540) CAP THE PRIVATE LABEL PEOPLE

(531) 26.04.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 szpachlówka do naprawy karoserii samo-
chodowych, rozpuszczalniki do lakierów i farb, utwardza-
cze do żywic epoksydowych, do utwardzania szpachlówki, 
do lakierów, oraz podkładów akrylowych, silikony, żywice 
syntetyczne, środki odtłuszczające, 2 emalie do malowania, 
farby, lakiery, akrylowe preparaty gruntujące, rozcieńczalniki 
do farb i lakierów, pasty pigmentowe.

(210) 488758 (220) 2018 07 30
(731) WIELGUS SEBASTIAN, Warszawa
(540) 

(531) 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, bielizna oso-
bista i kąpielowa, szaliki, kurtki, bluzy, koszulki, skarpety, ko-
szule, dresy, spodnie, rękawice.

(210) 488796 (220) 2018 07 27
(731) WRONIECKI ANDRZEJ WYKREOWANI, Łódź
(540) wykreowani.pl

(531) 01.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne.

(210) 488801 (220) 2018 07 27
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) Syrena
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie gier komputero-
wych i wideo, żaden z uprzednio wymienionych produktów 
nie odnosi się do dziedziny lotnictwa, a w szczególności 
do helikopterów i wiropłatów, 12 rowery, motocykle, moto-
rowery, drony, 28 gry i zabawki, modele pojazdów, modele 
pojazdów w skali, wykonane z wszystkich materiałów, szcze-
gólnie papierowe modele pojazdów i odlewane modele po-
jazdów lub modele pojazdów z tworzyw sztucznych.

(210) 488822 (220) 2018 07 30
(731) WÓJCIK KACPER JAN, Rusiec
(540) THINK LEGAL
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania 
rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, handlowe wyceny, marketing, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, public relations, sporządzanie sprawozdań ra-
chunkowych, zarządzanie (w ramach prowadzonej działal-
ności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary 
i usługi na rzecz osób trzecich, usługi podatkowe, wywiad 
gospodarczy, zarządzanie programami refundacji w imie-
niu osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 45 usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie 
pomocy prawnej, usługi radców prawnych, usługi związa-
ne z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, usługi adwokac-
kie, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo 
prawne, dostarczanie informacji prawnych, pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi doradcze doty-
czące zagadnień prawnych.

(210) 488828 (220) 2018 07 31
(731) BRUK - BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) GRANOFUGA

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kostki bru-
kowe, płyty betonowe, pokrycia nawierzchni dróg, kruszywo 
dekoracyjne do wypełnień drenażowych.

(210) 488873 (220) 2018 07 31
(731) ALTRAD-MOSTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) ALTRAD MOSTOSTAL
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe materiały budowlane, metalowe 
strukturalne komponenty budowlane, metalowe modułowe 
elementy budowlane, metalowe, przenośne konstrukcje bu-
dowlane, konstrukcje budowane z metalu, drabiny i ruszto-
wania, z metalu, metalowe platformy robocze [rusztowania], 
rusztowania budowlane z metalu, szkieletowe rusztowania 
metalowe, metalowe pomosty dostępowe [rusztowania], 
prefabrykowane aluminiowe ramy rusztowań, metalowe 
płyty do rusztowań, łączniki metalowe do rusztowań, meta-
lowe stopnie pomostowe stosowane do rusztowań, meta-
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lowe rampy do użytku z rusztowaniem, metalowe, struktu-
ralne budowlane szkielety konstrukcji, platformy budowlane 
[konstrukcje] z metalu, metalowe komponenty budowlane 
w postaci płyt, szalunki do betonu metalowe, panele kon-
strukcyjne metalowe, palety metalowe, metalowe kozły, inne 
niż meble, siatki metalowe, 7 windy i podnośniki, urządzenia 
do przenoszenia i transportu, 19 materiały budowlane nie-
metalowe, niemetalowe materiały i elementy budowalne 
i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki przeno-
śne, niemetalowe modułowe elementy budowlane, nieme-
talowe płyty do rusztowań, niemetalowe pomosty robocze 
do użytku w rusztowaniach, platformy robocze [rusztowa-
nia], nie z metalu, rusztowania niemetalowe, niemetalowe 
rampy do użytku z rusztowaniem, 37 wynajem platform 
i rusztowań, instalacja rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i budowlanych, usługi montażowe rusztowań 
budowlanych, wznoszenie rusztowań dla budownictwa lą-
dowo-wodnego, naprawa rusztowań, rozbiórka rusztowań.

(210) 488904 (220) 2018 08 01
(731) BREJT ANGELA BE TRASH, Warszawa
(540) BETRASH

(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 18 dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, tor-
by na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, 
teczki, tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, pa-
rasolki, pasy i paski skórzane, plecaki, portfele, portmonet-
ki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, 
walizy, nosidełka dla dzieci, futra, skórzane pudła na kape-
lusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki 
na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 25 odzież, odzież 
ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy, bieli-
zna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki,  
T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, suknie, sukienki, 
rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, 
biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, 
paski do butów, podeszwy do butów, pantofle, drewnia-
ki, klapki, sandały, etole, getry, kamizelki, kapelusze, czapki, 
odzież sportowa, stroje i kostiumy do opalania i pływania, 
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, 
spodnie, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skar-
petki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiumy, 
35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa 
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospo-
darczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej handlowej, usługi księgowości 
i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, sprzedaż hurtowa i detaliczna za po-
średnictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, usłu-
gi informacji handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wy-
staw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi 
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i pre-
zentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, pro-

mocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla 
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie do-
kumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozy-
skiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy 
ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności 
gospodarczej, badanie opinii publicznej, 42 testowanie ma-
teriałów, testowanie tekstyliów, projektowanie odzieży i do-
datków do odzieży, obuwia, nakryć głowy, torebek i toreb, 
wzornictwo przemysłowe w zakresie odzieży, doradztwo 
zawodowe w zakresie projektowania odzieży.

(210) 488906 (220) 2018 08 01
(731) NOGAJ-FRANK KAMILA ANNA, Kobylnica
(540) Turkusowy domek
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia.

(210) 488914 (220) 2018 08 02
(731) INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) infoscan

(531) 24.13.09, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 aparatura i narzędzia do analiz medycznych, 
aparatura, narzędzia i urządzenia do celów diagnostycznych 
i medycznych, 44 usługi medyczne, usługi dentystyczne, 
pomoc medyczna, ośrodki zdrowia, usługi medycyny alter-
natywnej, akupunktura, hydroterapia, usługi terapeutyczne, 
porady medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, po-
rady w zakresie farmakologii, usługi diagnostyki medycznej, 
badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, 
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie 
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczenio-
wych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów reha-
bilitacji zdrowotnej.

(210) 488915 (220) 2018 08 02
(731) INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 

(531) 24.13.09, 24.13.17, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i narzędzia do analiz medycznych, 
aparatura, narzędzia i urządzenia do celów diagnostycznych 
i medycznych, 44 usługi medyczne, usługi dentystyczne, 
pomoc medyczna, ośrodki zdrowia, usługi medycyny alter-
natywnej, akupunktura, hydroterapia, usługi terapeutyczne, 
porady medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, po-
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rady w zakresie farmakologii, usługi diagnostyki medycznej, 
badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, 
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie 
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczenio-
wych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów reha-
bilitacji zdrowotnej.

(210) 488921 (220) 2018 08 02
(731) KURZYNOWSKI PAWEŁ BV, Wrocław
(540) GARES
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, adaptery baterii, akumula-
torki do powtórnego naładowania, akumulatory alkaliczne, 
akumulatory do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, 
akumulatory samochodowe, banki energii, baterie, baterie 
akumulatorowe litowe, baterie anodowe, baterie do oświe-
tlania, baterie do ponownego ładowania, baterie do telefo-
nów, baterie do telefonów komórkowych, baterie dodatko-
we do telefonów komórkowych, baterie elektryczne, baterie 
elektryczne do pojazdów, baterie litowe, baterie litowo-jo-
nowe, baterie słoneczne, baterie słoneczne do ponownego 
ładowania, baterie słoneczne do użytku domowego, dodat-
kowe zestawy baterii, elektryczne akumulatory do zasilania 
pojazdów elektrycznych, jednostki zasilania [baterie], kom-
pensacyjne ładowarki baterii, ładowalne baterie elektryczne, 
ładowarki, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki 
bezprzewodowe, ładowarki do akumulatorów do pojazdów 
silnikowych, ładowarki do baterii, ładowarki do baterii do lap-
topów, ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii 
słonecznych, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa słoneczne, 
przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych 
i waporyzatorów, separatory baterii, skrzynki akumulatoro-
we, stacje dokujące, urządzenia do magazynowania energii 
elektrycznej, urządzenia do ładowania akumulatorów, urzą-
dzenia ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego 
ładowania, zasilacze awaryjne UPS, ładowarki USB, ładowarki 
do smartfonów, ładowarki do telefonów komórkowych, ła-
dowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojaz-
dach, ładowarki sieciowe, zasilacze do smartfonów, zasilacze 
prądu stałego, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze 
sieciowe [baterie], zestawy baterii, kable USB, kable audio, 
kable do synchronizacji danych, kable do transmisji danych, 
kable wideo, etui na smartfony, kijki do robienia selfie jako 
akcesoria do smartfonów, klawiatury do telefonów komórko-
wych, mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów 
komórkowych, smartfony, stacje dokujące do telefonów 
komórkowych, karty USB, czytniki kart USB, bezprzewodo-
we peryferia komputerowe, elektroniczne stacje dokujące, 
klawiatury do tabletów, klawiatury komputerowe, klawiatury 
wielofunkcyjne do komputerów, komputerowe urządzenia 
peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], podkładki pod 
myszy komputerowe, przetworniki elektryczne, przetworniki 
prądu stałego/prądu zmiennego.

(210) 488922 (220) 2018 08 02
(731) KURZYNOWSKI PAWEŁ BV, Wrocław
(540) GARES

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, adaptery baterii, akumula-
torki do powtórnego naładowania, akumulatory alkaliczne, 

akumulatory do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, 
akumulatory samochodowe, banki energii, baterie, baterie 
akumulatorowe litowe, baterie anodowe, baterie do oświe-
tlania, baterie do ponownego ładowania, baterie do telefo-
nów, baterie do telefonów komórkowych, baterie dodatkowe 
do telefonów komórkowych, baterie elektryczne, baterie elek-
tryczne do pojazdów, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, 
baterie słoneczne, baterie słoneczne do ponownego ładowa-
nia, baterie słoneczne do użytku domowego, dodatkowe ze-
stawy baterii, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów 
elektrycznych, jednostki zasilania [baterie], kompensacyjne 
ładowarki baterii, ładowalne baterie elektryczne, ładowarki, ła-
dowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bezprzewo-
dowe, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, 
ładowarki do baterii, ładowarki do baterii do laptopów, łado-
warki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii słonecznych, 
ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa słoneczne, przenośne 
etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyza-
torów, separatory baterii, skrzynki akumulatorowe, stacje do-
kujące, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, 
urządzenia do ładowania akumulatorów,, urządzenia ładujące 
do sprzętu nadającego się do ponownego ładowania, zasila-
cze awaryjne UPS, ładowarki USB, ładowarki do smartfonów, 
ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefo-
nów komórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki siecio-
we, zasilacze do smartfonów, zasilacze prądu stałego, zasilacze 
prądu stałego i zmiennego, zasilacze sieciowe [baterie], zesta-
wy baterii, kable USB, kable audio, kable do synchronizacji da-
nych, kable do transmisji danych, kable wideo, etui na smart-
fony, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, 
klawiatury do telefonów komórkowych, mikrofony do uży-
wania bez użycia rąk do telefonów komórkowych, smartfony, 
stacje dokujące do telefonów komórkowych, karty USB, czyt-
niki kart USB, bezprzewodowe peryferia komputerowe, elek-
troniczne stacje dokujące, klawiatury do tabletów, klawiatury 
komputerowe, klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, 
komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia 
na ciele], podkładki pod myszy komputerowe, przetworniki 
elektryczne, przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego.

(210) 488934 (220) 2018 08 02
(731) FORMELLA ŁUKASZ, Rytel
(540) RYTEL PERŁA BRDY

(531) 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń spor-
towych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festiwali, 
organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizo-
wanie festynów w celach kulturalnych.

(210) 488938 (220) 2018 08 02
(731) HILBRYCHT ALEKSANDER, DZIEŻA BOGDAN 

WELDORO TEXTILE SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała



Nr  ZT41/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

(540) Weldoro
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 
okrycia wierzchnie, 35 usługi sprzedaży hurtowej związanej 
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej związanej z obuwiem.

(210) 488947 (220) 2018 08 01
(731) WELLAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SPA&MORE

(531) 01.03.01, 01.03.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 kodowane karty podarunkowe, kodowane 
karty upominkowe, kodowane karty lojalnościowe, opro-
gramowanie do systemów rezerwacji, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, elek-
troniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, 16 ka-
talogi, bony upominkowe, karty upominkowe, certyfikaty 
drukowane, bony, bony wartościowe (vouchery), drukowa-
ne bony wartościowe, bony upominkowe, 35 wyszukiwa-
nie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
usługi w zakresie wyszukiwania danych, promocja towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usłu-
gi w zakresie promocji, usługi promocyjne i reklamowe, 
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
on-line w Internecie, usługi dystrybucji materiałów reklamo-
wych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty 
w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istnie-
jącej bazy klientów, administrowanie programów lojalno-
ściowych obejmujących zniżki lub zachęty, reklamy on-line, 
publikowanie materiałów reklamowych on-line, usługi re-
klamowe i marketingowe on-line, reklama towarów i usług 
sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika  
on-line do przeszukiwania, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga, promowanie to-
warów i usług innych podmiotów za pośrednictwem progra-
mów kart rabatowych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, usługi programów lojalno-
ściowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla-
mowych, gromadzenie informacji handlowej, 36 wydawanie 
płatniczych kart upominkowych, wydawanie certyfikatów 
upominkowych, które mogą być zrealizowane poprzez wy-
mianę na towary lub usługi, wydawanie płatniczych czeków 
upominkowych, usługi finansowe związane z dostarczaniem 
bonów na zakup towarów, emisja talonów, kuponów i bo-
nów wartościowych, wydawanie płatniczych czeków upo-
minkowych, usługi finansowe związane z dostarczaniem bo-
nów na zakup towarów, emisja talonów, kuponów i bonów 
wartościowych, 38 udostępnianie komputerowej bazy da-
nych, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług on-line i Internetu, komunikacja za pośrednictwem 
blogów on-line, udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, 39 doręczanie prezentów, doradztwo w zakresie 
podróży, dostarczanie koszy upominkowych z wybranymi 
towarami w związku ze szczególną okazją lub tematem, 
dostarczanie żywności przez restauracje, koordynowanie 
planów podróży dla osób prywatnych i grup, informacja 
turystyczna, organizacja i rezerwacja podróży, planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środ-
ków elektronicznych świadczenie usług w zakresie informa-
cji podróżnej, udostępnianie parkingów i usługi związane 
z parkowaniem samochodów, udostępnianie informacji tu-
rystycznych za pomocą komputera, transport i składowanie, 

transport ludzi i towarów drogą lądową, kolejową, morską 
i powietrzną, przenoszenie, przewóz bagaży, organizowanie, 
rezerwowanie i przygotowanie podróży, wycieczek i po-
dróży morskich, usługi transportowe, wynajem skafandrów 
do nurkowania, organizowanie, rezerwowanie i przygoto-
wanie wycieczek, wypadów i zwiedzania, konsulting w za-
kresie podróży i opieka osobista nad podróżnymi, wynajem, 
rezerwowanie i pośredniczenie w wynajmie samolotów, wy-
najem, rezerwowanie i pośredniczenie w wynajmie statków, 
zwłaszcza łodzi wiosłowych i motorowych, żaglówek i kaja-
ków, wynajem, rezerwowanie i pośredniczenie w wynajmie 
samochodów i rowerów, koni, sprzętu do nurkowania, pako-
wanie i składowanie towarów, dostarczanie przesyłek, orga-
nizowanie wycieczek, wyjazdów urlopowych i zwiedzania, 
usługi i prowadzenie biura podróży, zwłaszcza doradztwo 
i rezerwacja podróży, informacje o podróżach oraz pośredni-
czenie w usługach transportowych i w podróżach, rezerwo-
wanie miejsc na wycieczki, informacje o podróżach w Inter-
necie, zwłaszcza przez usługi rezerwacji w zakresie turystyki 
i podróży służbowych, roznoszenie, rozsyłanie i dostarczanie 
gazet i czasopism, doradztwo za pomocą gorącej linii lub 
centrum telefonicznego w dziedzinie turystyki (podróży), 
transportu i magazynowania, 41 usługi w zakresie edukacji 
dietetycznej, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z dietą, usługi związane z organizowaniem i obsługą dysko-
tek, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, usługi klubowe organizowanie i ob-
sługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, orga-
nizowanie konkursów piękności, kultura fizyczna, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie 
przyjęć [rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, parki rozrywki, salony gier, udo-
stępnianie obiektów i urządzeń sportowych, rozrywka, in-
formacja o rozrywce, organizowanie zawodów sportowych, 
informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów, 
udostępnianie ośrodków rekreacji, informacje o wypoczyn-
ku, 44 usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, 
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się prowadzenie 
poradnictwa i pokazów w zakresie sposobów używania 
i stosowania kosmetyków, artykułów pielęgnacyjnych, per-
fumeryjnych, farmaceutyków i środków wspomagających 
leczenie, usługi w zakresie salonów fryzjerskich.

(210) 488951 (220) 2018 08 02
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) BOOGIE JUNIOR PSI ROZRABIAKA  

I GO WHERE YOU GO!

(531) 03.06.03, 03.06.25, 02.09.22, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, zabawki elektroniczne, gry 
elektroniczne.
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(210) 488974 (220) 2018 08 02
(731) POLIMEX.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) FLORADEKORA
(510), (511) 3 kadzidełka, olejki zapachowe, spraye zapa-
chowe, 4 świece, świece stołowe, świece zapachowe, znicze, 
16 celofan, folia do pakowania, klamerki do papieru, jedno-
razowe serwetki papierowe, kartki okolicznościowe, naklejki 
dekoracyjne, obrusy papierowe, papier ozdobny, torebki 
z papieru, 20 klamerki, wiklinowe: koszyki, osłonki, dekoracje, 
wianki i osłonki, ramki na obrazy i fotografie, figurki drew-
niane, skrzynki drewniane, kwietniki, 21 ceramika do użytku 
domowego i kuchennego, doniczki do roślin i kwiatów, gąb-
ki, kielichy, konewki i opryskiwacze domowe, misy, patery, 
podpórki i uchwyty do kwiatów lub roślin, talerzyki i kubki 
jednorazowego użytku, wazony, 22 rafia i sznurek z rafii, si-
zal i sznurek z sizalu, 24 fizelina, tiul, organza, szyfon, obrusy 
z tworzyw sztucznych, 26 tasiemki, wstążeczki, kwiaty sztucz-
ne, dżety i koraliki do ozdabiania, 28 balony, drobne upominki 
rozdawane podczas przyjęć, maski kostiumowe i karnawało-
we, kostiumy karnawałowe dla dzieci, 31 kwiaty: świeże, cięte 
i doniczkowe, rośliny domowe: świeże, cięte i doniczkowe.

(210) 488995 (220) 2018 08 03
(731) NOWACZYK DANUTA, NOWACZYK ROBERT 

AUTOKLINIKA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) PDR EXPERT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do wypełniania wgnie-
ceń przy naprawie karoserii pojazdów, preparaty chemiczne 
do wypełniania dziur w karoseriach pojazdów, preparaty 
chemiczne do wypełniania pęknięć przy naprawie karoserii 
pojazdów, 7 urządzenia do prostowania karoserii [maszyny], 
8 narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, 35 usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, 
36 likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż 
na życie, usługi doradcze [finansowe] świadczone na rzecz 
likwidatorów szkód, szacowanie kosztów naprawy [wycena 
finansowa], 37 naprawa karoserii samochodowych, naprawa 
i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, 
39 wypożyczanie samochodów.

(210) 489005 (220) 2018 08 03
(731) MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MCX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.23
(510), (511) 35 negocjowanie i rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, doradztwo handlowe w out-
sourcingu, wyceny handlowe, analizy kosztów, analizy 

rynkowe, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie za-
rządzania personalnego, wynajmowanie urządzeń i wypo-
sażenia biurowego, pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
36 organizowanie finansowania projektów budowlanych, 
administrowanie nieruchomościami, oszacowanie majątku 
nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieru-
chomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi 
zarządzania majątkiem nieruchomym, 37 doradztwo inży-
nieryjne w budownictwie, montaż i naprawa instalacji alar-
mowych przeciwpożarowych, usługi nadzoru budowlanego, 
konsultacje budowlane, obsługa i naprawy pojazdów silniko-
wych, 42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, bada-
nia w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo 
w zakresie planowanego zużycia energii, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, 45  badania prawne, licencjonowanie 
własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie rejestro-
wania nazw domen, usługi nadzoru w dziedzinie własności 
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa, rejestrowanie nazw domen, 
wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, biura rzeczy 
znalezionych, monitoring systemów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, prawne administrowanie licencjami, usłu-
gi pomocy w sprawach spornych, wynajem nazw domen 
internetowych, doradztwo w zakresie własności intelektual-
nej,   usługi prawne związane z negocjowaniem i rozlicza-
niem transakcji handlowych dla osób trzecich,  zarządzanie 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich.

(210) 489023 (220) 2018 08 03
(731) ENEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ENEVA
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, akceleratory wiązki elek-
tronów, regulatory energii, panele słoneczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, liczniki energii elektrycznej wykorzystują-
ce częstotliwość radiową, fotowoltaiczne urządzenia i insta-
lacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecz-
nej, maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, 
regulatory napięcia do energii elektrycznej, źródła energii 
do ogrodzeń elektrycznych, przyrządy do pomiaru energii 
elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, 
urządzenia do pomiaru energii cieplnej, panele do rozdziału 
energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii 
elektrycznej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, 
aparatura do kondycjonowania energii, urządzenia do regu-
lacji energii, puszki wypustowe energii elektrycznej, akumu-
latory energii fotowoltaicznej, liczniki energii elektrycznej, 
analizatory energii elektrycznej, jednostki energii elektrycz-
nej, regulatory energii elektrycznej, konwertery energii elek-
trycznej, rozdzielacze energii elektrycznej, banki energii, 
przewody elektryczne, kolektory elektryczne, rejestratory 
elektryczne, układy elektryczne, obwody elektryczne, termo-
staty elektryczne, elektryczne timery, przedłużacze elek-
tryczne, oporniki elektryczne, rezystory elektryczne, prze-
wodniki elektryczne, okablowanie elektryczne, inwertery 
elektryczne, kable elektryczne, instalacje elektryczne, łączni-
ki elektryczne, łączówki elektryczne, odbiorniki elektryczne, 
cewki elektryczne, diody elektryczne, elektryczne oznakowa-
nia, prostowniki elektryczne, transformatory elektryczne, 
wtyczki elektryczne, przełączniki elektryczne, stojaki pomia-
rowe, czujniki pomiarowe, kable pomiarowe, przyrządy po-
miarowe, urządzenia pomiarowe, przetworniki pomiarowe, 
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laserowe systemy pomiarowe, optyczne urządzenia pomia-
rowe, ultradźwiękowe urządzenia pomiarowe, izolatory prze-
ciążeniowe, tunery kablowe, wiązki kablowe, modemy ka-
blowe, złączki kablowe do kabli elektrycznych, złącza 
kablowe do kabli elektrycznych, kable do nadawania i odbie-
rania sygnałów telewizji kablowej, instalacja odgromowa 
[piorunochrony], elektryczne urządzenia zdalnego sterowa-
nia, urządzenia elektryczne do sterowania, urządzenia 
do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia do sterowania 
energią elektryczną, oprogramowanie do sterowania proce-
sami, urządzenia do sterowania numerycznego, urządzenia 
do ochrony i nadzoru, mierniki napięcia, mierniki przepływu, 
mierniki mikrometrowe, mierniki przewodów, mierniki elek-
troniczne, mierniki miliwoltów, mierniki częstotliwości, rurki 
izolacyjne na kable elektryczne, przetworniki prądu, mierniki 
prądu, testery prądu, konwertery prądu stałego/prądu zmien-
nego, inwertory prądu stałego/prądu zmiennego, przetwor-
niki prądu stałego/prądu zmiennego, adaptery prądu zmienne-
go, przetworniki prądu stałego, urządzenia prądu szczątkowego, 
przetworniki prądu elektrycznego, konwertery prądu stałe-
go, przekładniki prądu elektrycznego, czujniki prądu elek-
trycznego, ograniczniki prądu elektrycznego, prostowniki 
prądu elektrycznego, przełączniki prądu elektrycznego, licz-
niki prądu elektrycznego, zasilacze prądu stałego, bloki 
do rozprowadzania prądu elektrycznego, urządzenia do po-
miaru prądu powietrza, urządzenia do testowania prądu po-
wietrza, zasilacze prądu stałego i zmiennego, obwody 
do prądu o dużym natężeniu, kable antenowe do prądu 
o dużym natężeniu, gniazda przekaźnikowe, szyny zbiorcze 
elektryczne do dystrybucji, przyrządy do dystrybucji elek-
tryczności, elektroniczne systemy dystrybucji sygnałów au-
dio/wideo, przełączniki [do urządzeń telekomunikacyjnych], 
złącza do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki 
[do urządzeń telekomunikacyjnych], odbiorniki [do urządzeń 
telekomunikacyjnych], bezpieczniki do urządzeń telekomu-
nikacyjnych, anteny do sieci telekomunikacyjnych, odbiorni-
ki do urządzeń telekomunikacyjnych, kondensatory elek-
tryczne [do urządzeń telekomunikacyjnych], transformatory 
elektryczne [do urządzeń telekomunikacyjnych], oporniki 
elektryczne [do urządzeń telekomunikacyjnych], urządzenia 
do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, światła 
wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych, stacje bazo-
we dla telekomunikacji, automatyczne urządzenia przełącz-
nikowe [dla telekomunikacji], ręczne urządzenia do przełą-
czania do telekomunikacji, elektroniczne urządzenia 
testujące do użytku w telekomunikacji, kable do przewodze-
nia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i te-
lekomunikacji, kontrolery stacji bazowej do telekomunikacji, 
złączki do przewodów optycznych, przewody do przekazu 
sygnałów optycznych, światłowody, światłowody nieliniowe, 
kable optyczne [światłowody], światłowody zachowujące 
polaryzację, światłowody z przesuniętą dyspersją, optyczne 
włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], 
osłony kabli światłowodowych, tuleje łączące do włókien 
światłowodowych, nadajniki optyczne do użytku z kablami 
światłowodowymi, 35 prowadzenie aukcji za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, usługi aukcyjne świadczo-
ne za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, abonowa-
nie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, 
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych dla osób trzecich, organizacja i przeprowadza-
nie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera 
i sieci telekomunikacyjnych, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych 
usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom 

wygodnego porównywania i kupowania tych usług, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie 
rozmaitych dostawców usług telekomunikacyjnych w celu 
umożliwienia innym wygodnego oglądania i zakupu tych 
usług, przetwarzanie danych, gromadzenie danych, kompu-
terowe przetwarzanie danych, skomputeryzowane przetwa-
rzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, usługi 
przetwarzania danych, automatyczne przetwarzanie danych, 
weryfikacja przetwarzania danych, zarządzanie bazami da-
nych, skomputeryzowana weryfikacja danych, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, systematyzo-
wanie danych w komputerowych bazach danych, analiza 
danych biznesowych, usługi wprowadzania danych, zesta-
wianie danych w komputerowych bazach danych, wprowa-
dzanie i przetwarzanie danych, opracowywanie bizneso-
wych danych statystycznych, kompilacja komputerowych 
baz danych, tworzenie komputerowych baz danych, zbiera-
nie biznesowych danych statystycznych, skomputeryzowa-
ne zarządzanie bazami danych, usługi elektronicznego za-
rządzania zapasami, usługi biurowe dla elektronicznego 
operowania danymi, usługi biurowe dla elektronicznego ze-
stawiania danych, usługi biurowe dla elektronicznego gro-
madzenia danych, usługi zarządzania działalnością gospo-
darczą dotyczące handlu elektronicznego, dostarczanie 
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, 37 instalowanie i naprawa sprzętu teleko-
munikacyjnego, aktualizacja komputerowego sprzętu siecio-
wego i telekomunikacyjnego, instalacja, konserwacja i na-
prawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania 
w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, układanie 
kabli w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, na-
prawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomuni-
kacyjnego, instalowanie bezprzewodowego sprzętu teleko-
munikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie 
bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprze-
wodowych lokalnych sieci komputerowych, budowa wież 
telekomunikacyjnych, układanie przewodów telekomunika-
cyjnych, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, insta-
lowanie sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa 
sieci telekomunikacyjnych, naprawa maszyn i urządzeń tele-
komunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci, 
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, instalowanie, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń 
telekomunikacyjnych, demontaż energetycznych linii przesy-
łowych, instalacja systemów energii wiatrowej, instalacja urzą-
dzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń do oszczę-
dzania energii, naprawa lub konserwacja generatorów 
energii elektrycznej, konserwacja i naprawa instalacji energii 
słonecznej, naprawa i konserwacja generatorów energii 
elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarza-
nia energii, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania ener-
gii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
generatorów energii, konserwacja, serwis i naprawa urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, 
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, kon-
serwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią 
słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasila-
nych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instala-
cja systemów paneli słonecznych zasilanych energią sło-
neczną w budynkach niemieszkalnych, 38 usługi 
światłowodowej telekomunikacji, informacja o telekomuni-
kacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, usługi informa-
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cyjne dotyczące telekomunikacji, doradztwo w dziedzinie 
telekomunikacji, udzielanie informacji dotyczących teleko-
munikacji, usługi dostępu do telekomunikacji, usługi dorad-
cze dotyczące telekomunikacji, przesyłanie danych za po-
średnictwem telekomunikacji, przekaz danych za pomocą 
telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą teleko-
munikacji, usługi telekomunikacji pomiędzy powietrzem 
a ziemią, usługi agencji prasowych w zakresie telekomunika-
cji, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunika-
cji, usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące te-
lekomunikacji, umożliwianie telekomunikacji bezprzewodo-
wej za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo 
za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne 
usługi dostępowe, interaktywne usługi telekomunikacyjne, 
użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, wypożyczanie apara-
tury telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi teleko-
munikacyjnej sieci cyfrowej, usługi charytatywne, 
mianowicie usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunika-
cyjne w zakresie telegrafu, usługi telekomunikacyjne za po-
średnictwem satelity, komunikacja przez międzynarodowe 
sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne pomię-
dzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne po-
między instytucjami finansowymi, usługi transmisji elektro-
nicznej i telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjne, 
mianowicie usługi komunikacji osobistej, usługi transmisji 
danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunika-
cyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi telekomunikacyj-
ne w zakresie składu tekstu, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do centrów serwerowych, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowo-
dowych, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radio-
wych sieci komórkowych, usługi telekomunikacyjne świad-
czone w oparciu o Internet, usługi telekomunikacyjne dla 
pasażerów samolotów, usługi sieci telekomunikacyjnych, 
udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, użytkowanie 
systemów telekomunikacyjnych, wynajem urządzeń teleko-
munikacyjnych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych, wyna-
jem routerów telekomunikacyjnych, użytkowanie szeroko-
pasmowych sieci telekomunikacyjnych, usługi dotyczące 
bramek telekomunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych 
połączeń telekomunikacyjnych, udostępnianie szerokopa-
smowych łączy telekomunikacyjnych, wypożyczanie apara-
tury i instalacji telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie 
usług telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do sieci 
telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu i obiektów teleko-
munikacyjnych, udzielanie informacji o taryfach telekomuni-
kacyjnych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z In-
ternetem, przełączanie rozmów telefonicznych lub połączeń 
telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomuni-
kacyjnych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie komór-
kowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu 
komputerowego do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie 
połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputero-
wą, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów 
telekomunikacyjnych, dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do baz danych i do Internetu, wypożycza-
nie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urzą-
dzeń faksujących, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do treści audio za pośrednictwem Internetu, wypożyczanie 
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego 

łączność z sieciami, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z kompute-
rowymi bazami danych i z Internetem, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do programów telewizyjnych dostar-
czanych za pośrednictwem usługi na życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów tele-
wizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie on-line, komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bez-
przewodowych i kablowych, komunikacja przez sieci światło-
wodowe, usługi telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie 
usług dotyczących sieci światłowodowej, 40 wytwarzanie 
energii, usługi wytwarzania energii, wytwarzanie energii 
elektrycznej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej, wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, 42 audyt energetyczny, usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, certyfikowanie wy-
dajności energetycznej budynków, programowanie kompu-
terowe dla branży energetycznej, usługi inżynieryjne w dzie-
dzinie technologii energetycznej, profesjonalne doradztwo 
w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, do-
radztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, 
projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomu-
nikacyjnego, usługi projektowania i planowania dotyczące 
sprzętu telekomunikacyjnego, programowanie oprogra-
mowania telekomunikacyjnego, doradztwo techniczne 
w dziedzinie telekomunikacji, programowanie kompute-
rów do celów telekomunikacji, monitorowanie sygnałów 
telekomunikacyjnych, analiza sygnałów telekomunikacyj-
nych, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, badania 
dotyczące technik telekomunikacyjnych, projektowanie 
i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowa-
nie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, te-
stowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów teleko-
munikacyjnych, doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, profe-
sjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, 
projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, 
rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w bu-
dynkach, usługi doradztwa technologicznego w dziedzi-
nie generowania energii alternatywnych, udzielanie porad 
technicznych związanych ze środkami oszczędności ener-
gii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i uży-
wania energii, porady techniczne związane z działaniami 
mającymi na celu oszczędzanie energii, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemne-
go, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii 
słonecznej.

(210) 489038 (220) 2018 08 03
(731) MRÓZ MICHAŁ TEMPO PROD., Warszawa
(540) TEMPO
(510), (511) 25 odzież dżinsowa, odzież skórzana, odzież 
sportowa, odzież codzienna, odzież wodododporna, 
odzież przeciwdeszczowa, odzież do spania, odzież dla 
chłopców, odzież do tenisa, odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla 
kobiet, odzież z imitacji skóry, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym.
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(210) 489054 (220) 2018 08 05
(731) JUNG ROBERT FHU SARMATA, Biłgoraj
(540) SarmaTec
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręcznik papierowy, celulo-
zowe czyściwa, prześcieradła z celulozy, podkłady z celulozy.

(210) 489099 (220) 2018 08 06
(731) DK INVEST RAFAŁ DOMINOWSKI, FILIP KRÓL  

SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) BIDONEX
(510), (511) 21 bidony do napojów.

(210) 489100 (220) 2018 08 06
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH SZKÓŁKARZY, 

Skierniewice
(540) STOWARZYSZENIE POLSKICH SZKÓŁKARZY

(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, broszury, prospekty, foldery, plakaty, 
informatory, katalogi, kalendarze, albumy, materiały informa-
cyjne i szkoleniowe, 31 drzewa, drzewa owocowe, drzewka 
ozdobne, krzewy, krzewy jagodowe, zrazy (odcinki pędów), 
podkładki do szczepienia drzew, nasiona, 35 reklama w do-
stępnych środkach przekazu, zbieranie i upowszechnianie in-
formacji dotyczących szkółkarstwa, również poprzez Internet, 
organizacja wystaw i targów handlowych i/lub reklamowych, 
pośrednictwo w kontaktach biznesowych, pomoc przy zawie-
raniu umów, porozumień i kontraktów handlowych.

(210) 489104 (220) 2018 08 06
(731) NOWA TARGOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ
(540) JARMARK

(531) 27.05.01, 25.01.25, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i jar-
marków w celach handlowych lub reklamowych, planowa-
nie, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
wypożyczanie stoisk handlowych, 36 wynajmowanie po-
wierzchni i pomieszczeń handlowych, dzierżawa powierzch-
ni i pomieszczeń handlowych, dzierżawa stoisk handlowych.

(210) 489106 (220) 2018 08 07
(731) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) Hydro-one
(510), (511) 5 preparaty zawierające mikroelementy dla 
zwierząt, leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, 
suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy 
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy 
witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, suple-
menty diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, 
dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt do celów me-
dycznych, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty 
farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, dietetyczne 
substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, die-
tetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjne-
go, 31 karmy i pasze dla zwierząt, produkty spożywcze dla 
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt.

(210) 489107 (220) 2018 08 07
(731) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) REVEST
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośred-
nictwa w obrocie nieruchomości, usługi administrowania 
i zarządzania nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządza-
niem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny majątku do ce-
lów podatkowych, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, usługi orga-
nizowania finansowania zakupu nieruchomości, skompu-
teryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, 
usługi finansowania nieruchomości, usługi inwestowania 
w nieruchomości, doradztwo inwestycyjne dotyczące nie-
ruchomości, usługi wyszukiwania nieruchomości na zle-
cenie osób trzecich, usługi ubezpieczeń majątkowych dla 
nieruchomości, pozyskiwanie funduszy na inwestycje, usługi 
udzielania informacji o powyższych usługach.

(210) 489108 (220) 2018 08 07
(731) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) REVEST

(531) 26.15.15, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośred-
nictwa w obrocie nieruchomości, usługi administrowania 
i zarządzania nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządza-
niem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny majątku do ce-
lów podatkowych, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, usługi orga-
nizowania finansowania zakupu nieruchomości, skompu-
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teryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, 
usługi finansowania nieruchomości, usługi inwestowania 
w nieruchomości, doradztwo inwestycyjne dotyczące nie-
ruchomości, usługi wyszukiwania nieruchomości na zle-
cenie osób trzecich, usługi ubezpieczeń majątkowych dla 
nieruchomości, pozyskiwanie funduszy na inwestycje, usługi 
udzielania informacji o powyższych usługach.

(210) 489109 (220) 2018 08 07
(731) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) 

(531) 26.15.15
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośred-
nictwa w obrocie nieruchomości, usługi administrowania 
i zarządzania nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządza-
niem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny majątku do ce-
lów podatkowych, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, 
usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, usługi orga-
nizowania finansowania zakupu nieruchomości, skompu-
teryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, 
usługi finansowania nieruchomości, usługi inwestowania 
w nieruchomości, doradztwo inwestycyjne dotyczące nie-
ruchomości, usługi wyszukiwania nieruchomości na zle-
cenie osób trzecich, usługi ubezpieczeń majątkowych dla 
nieruchomości, pozyskiwanie funduszy na inwestycje, usługi 
udzielania informacji o powyższych usługach.

(210) 489111 (220) 2018 08 07
(731) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) wellcome home

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośred-
nictwa w obrocie nieruchomości, usługi administrowania 
i zarządzania nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządza-
niem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, usługi dzierżawy majątku nie-

ruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, 
usługi organizowania finansowania zakupu nieruchomości, 
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieru-
chomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi wy-
szukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi 
udzielania informacji o powyższych usługach.

(210) 489112 (220) 2018 08 07
(731) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) 

(531) 24.11.25, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośred-
nictwa w obrocie nieruchomości, usługi administrowania 
i zarządzania nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządza-
niem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, usługi dzierżawy majątku nie-
ruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, 
usługi organizowania finansowania zakupu nieruchomości, 
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieru-
chomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi wy-
szukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi 
udzielania informacji o powyższych usługach.

(210) 489115 (220) 2018 08 07
(731) Mondelez Europe GmbH, Glattpark, CH
(540) Alpen Gold

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kakao, czekolada, napoje kakaowe, napoje 
czekoladowe oraz preparaty do takich napojów, wyroby pie-
karnicze, ciastka, wyroby cukiernicze i słodycze, w szczegól-
ności słodycze z cukru i czekolady, wyroby z ciasta, preparaty 
zbożowe, lody jadalne, praliny.
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(210) 489116 (220) 2018 08 07
(731) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) KLAMERKI

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne on-line, wy-
najem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi zarządza-
nia zbiorami informatycznymi, 38 usługi w zakresie przesyła-
nia informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem 
Internetu, usługi emisji treści audio i wideo świadczone 
za pośrednictwem Internetu, 41 udostępnianie publikacji 
elektronicznych onIine, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, usługi edukacyjne dotyczące ortodoncji 
i stomatologii, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 42 zarzą-
dzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymy-
wania, opracowywania portali internetowych, 44 doradztwo 
w zakresie ortodoncji i stomatologii, doradztwo świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu w dziedzinie ortodoncji 
i stomatologii.

(210) 489132 (220) 2018 08 08
(731) ŁUCZYŃSKI TOMASZ FABRYKA ZACISKÓW 

HAMULCOWYCH, Mieronice
(540) elerte where braking begins

(531) 15.07.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(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) 489136 (220) 2018 08 08
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) KITCHEN EXPERT

(531) 27.05.01, 11.01.09, 09.07.19
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, 
czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, elektryczne urządzenia 
czyszczące do użytku domowego, maszyny i urządzenia do po-
lerowania do użytku domowego, elektryczne, elektryczne urzą-
dzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do produkcji 
i przetwarzania żywności i napojów, szatkownice do warzyw 
jako maszyny, maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, mieszar-
ki jako urządzenia kuchenne, elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, suszarki, wirówki i su-

szarko-wirówki do celów domowych: elektryczne urządzenia 
kuchenne do przetwarzania żywności, elektryczne szatkownice 
do warzyw, elektryczne maszynki do siekania, kuchenne urzą-
dzenia elektryczne, narzędzia ręczne, elektryczne, do użytku 
podczas przygotowywania potraw, naczynia do serwowania 
potraw, tace do podawania potraw, kuchenne urządzenia elek-
trotechniczne, odkurzacze, prasownice elektryczne, elektryczne 
otwieracze do puszek, elektryczne maszynki do mięsa, miksery 
jako urządzenia kuchenne, elektryczne młynki i wyciskacze so-
ków, nożyczki elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku do-
mowego, krajalnice do chleba, malaksery, maselnice, rozdrab-
niarki do odpadów, urządzenia i przyrządy napędzane silnikiem 
elektrycznym, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej 
wymienionych towarów, informacja o wymienionych towarach, 
8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne 
i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice 
kuchenne: ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nie-
elektryczne, żelazka, kuchenne przybory do cięcia części, akce-
soria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 
informacja o wymienionych towarach, 11 urządzenia do oświe-
tlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sani-
tarne, ekspresy do kawy, elektryczne, filtry do kawy, elektryczne, 
czajniki elektryczne, naczynia do gotowania, garnki elektryczne, 
podgrzewacze do potraw, elektryczne garnki do podawania 
potraw, przybory do serwowania potraw, formy do wypiekania 
ciast, elektryczne, frytkownice elektryczne, wyposażenie ku-
chenne, elektryczne, grzejniki elektryczne, inhalatory, urządze-
nia klimatyzacyjne, lodówki, pralki, instalacje do kąpieli, osprzęt 
do wyłapywania i usuwania odpadków do umywalek i wanien, 
części i akcesoria do wymienionych urządzeń, części i akcesoria 
do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki, elek-
tryczne lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie 
kuchenne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej 
wymienionych towarów, informacja o wymienionych towarach, 
21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze nie-
elektryczne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
artykuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory 
gospodarstwa domowego, podpórki pod sztućce, wyroby ce-
ramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory ku-
chenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, 
roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, miksery domowe, nie-
elektryczne, blendery, skrobaczki do użytku domowego, pod-
stawki pod żelazka do prasowania, łopatki kuchenne, przenośne 
lodówki, nieelektryczne, naczynia do serwowania potraw, garn-
ki, tace do podawania potraw, patelnie, naczynia do gotowania, 
przybory do serwowania potraw, szczotki i, sprzęt do czyszcze-
nia, rękawice ogrodnicze, części, akcesoria i pojedyncze elemen-
ty do wyżej wymienionych towarów.

(210) 489138 (220) 2018 08 08
(731) ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) Q Quicktool
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty 
do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice fre-
zarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże 
tokarskie i kowalskie, nożyce, obcinarki do rur obsługiwane 
ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki tokarskie i frezarskie, 
obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, 
osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy na narzę-
dzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, 
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, 
wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 40 frezowa-
nie, grawerowanie, kowalstwo, lutowanie, modyfikacja na-
rzędzi związana z ich obróbką, obróbka metali, odpuszczanie 
metali, powlekanie galwaniczne, recykling odpadów, usługi 
spawalnicze.

(210) 489139 (220) 2018 08 08
(731) ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) CUBE Supply Solutions

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty 
do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice fre-
zarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże 
tokarskie i kowalskie, nożyce, obcinarki do rur obsługiwane 
ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki tokarskie i frezarskie, 
obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, 
osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy na narzę-
dzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, 
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, 
wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 9 mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
żetonu oraz poprzez użycie karty magnetycznej, mechani-
zmy do maszyn i maszyny uruchamiane przez wrzucenie 
monety lub żetonu oraz poprzez użycie karty magnetycznej, 
przeznaczonych dla narzędzi do obróbki skrawaniem.

(210) 489141 (220) 2018 08 08
(731) BUDARCZYK MICHAŁ, BUDARCZYK MARCIN M&M 

GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) MODERMO TABLEWARE

(531) 26.02.12, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(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) 489152 (220) 2018 08 08
(731) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) SONKO VEGA LEKKIE
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców i warzyw, 
przekąski na bazie suszonych owoców i warzyw, przekąski 
na bazie owoców i warzyw suszonych, przekąski na bazie 
owoców i warzyw odwodnionych, przekąski na bazie roślin 
strączkowych lub nasion, przekąski i chipsy na bazie warzyw, 
w tym przekąski na bazie warzyw pochodzących z upraw 
ekologicznych, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziem-
niaczane, chipsy ziemniaczane o obniżonej zawartości tłusz-
czu, 30 mąka i produkty mączne, produkty zbożowe, kasze, 
ryż, ryż preparowany, pieczywo, pieczywo chrupkie, pie-
czywo lekkie, pieczywo ekstrudowane pieczywo koekstru-
dowane, wyroby piekarnicze, wafle zbożowe, wafle ryżowe, 
przekąski i chipsy na bazie zbóż, pszenica preparowana i inne 
zboża preparowane, chrupki ze zbóż, chrupki kukurydziane, 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze zawierające ryż, wy-
roby cukiernicze zawierające kukurydzę, ciastka, herbatniki, 
słodycze, czekolada, batoniki, wafelki, przekąski zbożowe 
z dodatkiem aromatów, ziół i przypraw.

(210) 489153 (220) 2018 08 08
(731) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) SONKO Slim

(531) 01.03.01, 27.05.01
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców i warzyw, przeką-
ski na bazie suszonych owoców i warzyw, przekąski na bazie 
kukurydzy inne niż słodycze, przekąski na bazie przetworzo-
nych nasion i roślin strączkowych, przekąski na bazie łuska-
nych nasion i roślin strączkowych, przekąski na bazie ziem-
niaków, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, jadalne 
nasiona dyni, nasiona przetworzone, przetworzone nasiona 
dyni, przetworzone nasiona słonecznika, 30 produkty zbożo-
we, zboża przetworzone, ryż preparowany, wafle zbożowe, 
wafle ryżowe, wafle kukurydziane, przekąski na bazie zbóż, 
chrupki ze zbóż, chrupki kukurydziane, ciastka, wafelki, wy-
roby piekarnicze, wafelki ze zbóż, wafelki ryżowe, wafelki 
kukurydziane.
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(210) 489167 (220) 2018 08 08
(731) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków
(540) Małopolski System Informacji Medycznej

(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.13.22
(510), (511) 38 dostęp do platformy wymiany danych me-
dycznych, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci  
on-line w celu wyszukiwania danych medycznych, infor-
macji medycznych, usługi elektronicznej transmisji danych, 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, przydzielanie 
dostępu do baz danych w Internecie, zapewnianie dostępu 
do danych lub dokumentów przechowywanych elektro-
nicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi 
komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi 
w zakresie dostępu do rozwiązania programowego on-line 
lub zdalnego, do platformy wymiany danych, elektroniczna 
wymiana akt medycznych w ramach sieci informacji zdro-
wotnej, zapewnianie dostępu do elektronicznej wymiany 
danych medycznych w ramach sieci informacji zdrowotnej, 
udostępnianie informacji medycznych za pośrednictwem 
interaktywnej strony internetowej, 44 informacja medyczna, 
udzielanie informacji medycznej, organizowanie leczenia 
medycznego, usługi udostępniania placówek medycznych, 
usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji medycznych, udostępnianie informa-
cji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, świadczenie 
usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej 
on-line, z wyjątkiem stomatologii, udostępnianie raportów 
dotyczących badań medycznych osób, usługi w zakresie 
przygotowywania raportów medycznych, badania w zakre-
sie diagnozy stanu zdrowia, elektroniczne zarządzanie doku-
mentacją medyczną.

(210) 489170 (220) 2018 08 08
(731) KIEBLESZ BARTŁOMIEJ HELIPOLAND, Bielsko-Biała
(540) PLANEPOLAND
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lą-
dzie, w powietrzu lub wodzie, samoloty, helikoptery, statki 
powietrzne, balony aerostatyczne, pojazdy lotnicze, 35 usłu-
gi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach i salonach 
następujących towarów: pojazdów, pojazdów samochodo-
wych, samochodów osobowych i furgonetek, motocykli, 
statków i samolotów, części i akcesoriów do pojazdów, w tym 
części samochodowych, części i akcesoriów do motocykli, 
paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, drewna 
i materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, ma-
szyn, urządzeń przemysłowych, perfum i kosmetyków, usłu-
gi w zakresie sprzedaży paliwa na stacjach paliw, 36 usługi 
finansowe, udzielanie kredytów, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, 37 naprawa i konserwacja statków powietrznych i ko-
smicznych, naprawa i konserwacja pojazdów, samochodów, 
motocykli, 39 usługi przewozu osób i towarów, usługi trans-
portowe na rzecz osób trzecich, transport lotniczy, transport 
drogowy, transport wodny, transport pasażerski, transport 
lotniczy pasażerski i towarowy, usługi w zakresie lotów tu-
rystycznych, aeronautyki, czarterowania środków lokomocji, 
usługi nawigacyjne, wynajem i dzierżawa środków trans-
portu wodnego, lotniczego, ziemnego, wynajmowanie po-
jazdów, samochodów, furgonetek, wynajmowanie maszyn 
i urządzeń transportowych i budowlanych, organizowanie 

wycieczek, organizowanie podróży, pilotowanie wycieczek, 
transport podróżnych, rezerwowanie miejsc na podróż, re-
zerwacja środków transportu, usługi kurierskie i pocztowe, 
usługi agencji turystycznych, usługi wspomagające trans-
port, w tym holowanie, pomoc w przypadku awarii, usługi 
transportowe w zakresie ratownictwa, usługi kierowców, 
wynajmowanie garaży, magazynów i miejsc parkingowych, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługi w za-
kresie magazynowania, usługi w zakresie nawigacji, usługi 
w zakresie pilotażu, 41 nauka jazdy i pilotażu, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń 
specjalistycznych, organizowanie zawodów sportowych, 
rozrywka, usługi związane z organizacją wypoczynku, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, informacja o imprezach 
rozrywkowych, 42 usługi projektowe w zakresie: mechaniki, 
aeronautyki, lotnictwa, maszyn i urządzeń przemysłowych, 
budownictwa, oprogramowania komputerowego, wzornic-
twa przemysłowego, usługi inżynieryjne, ekspertyzy nauko-
we i inżynierskie, badania: silników, wytrzymałości materia-
łów i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań 
i hałasu maszyn i urządzeń, badania i analizy techniczne, pra-
ce badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, 
usługi w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej, 
44 usługi w zakresie ratownictwa medycznego.

(210) 489178 (220) 2018 08 08
(731) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JUNIOR TV

(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.05.21, 09.09.11, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: reklama telewizyj-
na i on-line za pośrednictwem Internetu, organizacja i pro-
wadzenie kampanii i targów reklamowych, wynajem i sprze-
daż miejsca i czasu na cele reklamowe we wszystkich 
środkach masowego przekazu, usługi w zakresie projekto-
wania, opracowania graficznego, uaktualniania i produkcji 
audycji i filmów reklamowych oraz materiałów reklamowych 
dla radia, telewizji, kina, Internetu, programów związanych 
z telezakupami, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi w za-
kresie zarządzania działalnością artystyczną i gospodarczą, 
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, 
usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i re-
klamy, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
nagrań obrazu i dźwięku utrwalonych w metodą znaną 
w stanie techniki i na znanych w stanie techniki nośnikach, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie re-
klam, usługi agencji informacyjnych dotyczące działalności 
gospodarczej, handlowej i usługowej, usługi promowania 
i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włącza-
jąc promowanie i udostępnianie aplikacji za pomocą plat-
form z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi 
świadczone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży 
usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Inter-
netu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, usług udostęp-
niania materiałów audio i video na żądanie, przenośnych 
urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
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towarów i usług, usługi w zakresie prowadzenia archiwum, 
38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie i roz-
powszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu, obsługę prze-
kazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie 
programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych - Internetu, multimedialne transmisje strumienio-
we, komunikację przez terminale komputerowe poprzez 
transmisje cyfrowe lub satelitarne, techniczne zarządzanie 
systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radiową i tele-
wizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych, roz-
rywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali 
oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewi-
zyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów 
naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodo-
wych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, 
usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji teksto-
wych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą 
przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środ-
ków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, 
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, usługi 
ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem In-
ternetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych 
i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, 
rozrywki i stylu życia, usługi poczty elektronicznej, udostęp-
nianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie do-
stępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów 
internetowych www, prowadzenie portalu internetowego, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, obsługa 
telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji informacyj-
nych polegające na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji 
dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, usługi VOD, 
w tym świadczone przez kanały dystrybucji takie, jak set-top-
-box, strony internetowe, telewizję hybrydową (Connected 
TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi telekomuni-
kacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści infor-
macyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego 
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informa-
cji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczest-
niczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania 
zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji 
od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron 
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi 
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wyna-
jem miejsca na strony www, dostarczanie dostępu do plików 
w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostę-
pu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyła-
nie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak rów-
nież umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem 
tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynaro-
dowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi w zakre-
sie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie działal-
ności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń 
kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowa-
nia zawartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, nagrań dźwiękowych i treści multime-

dialnych, z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, dla celów edu-
kacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizo-
wania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, 
konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkolenio-
wych, usługi produkcji i montażu filmów dokumentalnych 
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organi-
zacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług 
edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostar-
czanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usłu-
gi świadczone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi 
wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywa-
nia obrazu i dźwięku na znanych w stanie techniki nośnikach 
informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, w tym konkursów za pośrednictwem 
sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów rozryw-
kowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, 
usługi agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, progra-
mach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i re-
kreacji, ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również 
za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż 
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobra-
nia, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów in-
nych niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja kon-
kursów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj-
nych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwa-
rzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozryw-
kowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez 
Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estrado-
wych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publi-
kowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych ma-
teriałów drukowanych niereklamowych, w tym w formie 
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, usługi reporterskie, 42 opracowywanie opinii 
i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, 
prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace 
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdra-
żania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, 
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawia-
renka internetowa, usługi dostarczania dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych.

(210) 489226 (220) 2018 08 09
(731) STABLA-MACIEJAK EWA YAKONA, Rybnik
(540) YLA
(510), (511) 3 mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, 
chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczysz-
czającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami ete-
rycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, emulsje do my-
cia ciała nie zawierające mydła, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki funk-
cjonalne, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała 
i twarzy, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki 
do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, preparaty myjące 
do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, płynne kremy 
[kosmetyki], płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, 
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środki do czyszczenia rąk, żel pod prysznic i do kąpieli, żele 
do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy 
nielecznicze, krem bazowy, kremy przeciwzmarszczkowe, 
kremy perfumowane, kremy złuszczające, kremy oczyszcza-
jące, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy samoopalają-
ce, kremy kosmetyczne, kremy BB, kremy korygujące, kremy 
nawilżające, mleczka nawilżające, mleczka kosmetyczne, nie-
lecznicze mleczka, mleczka do demakijażu, mleczka do ciała, 
mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka oczyszczające do pie-
lęgnacji skóry, mleczka do opalania.

(210) 489280 (220) 2018 08 10
(731) GÓRKIEWICZ PIOTR, Myślenice
(540) ŻYWA KULTURA B

(531) 27.05.01, 11.03.06, 11.03.25
(510), (511) 29 kefir [napój mleczny], kiszone warzywa 
[kimchi], koktajle mleczne, kompozycje owoców przetwo-
rzonych, konserwowane warzywa, pikle, przecier jabłko-
wy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski 
na bazie owoców, warzywa suszone, 32 aperitify bezal-
koholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bez-
alkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji 
napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napo-
je bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania 
likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalko-
holowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje 
bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, 
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje 
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, 
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe 
nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowa-
nych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy jako napój, 
preparaty do produkcji napojów,  napoje bezalkoholowe 
z sarsaparilli, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako 
napoje, syrop do lemoniady, syropy do napojów, niesfer-
mentowany moszcz winogron, woda jako napoje, woda 
gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, 
woda litowa, woda mineralna jako napoje, woda selcerska, 
woda sodowa, woda stołowa.

(210) 489356 (220) 2018 08 13
(731) FUNDACJA JOANNY LAMPARSKIEJ NA RZECZ 

OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROJEKT 
HISTORIA, Wrocław

(540) DOLNOŚLĄSKI Festiwal Tajemnic

(531) 03.07.23, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 489382 (220) 2018 08 14
(731) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) MAR

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 śruby, nakrętki, zawleczki, tuleje, podkładki, 
smarowniczki, 7 łożyska i ich części oraz elementy ustalające, 
pierścienie smarne, 12 piasty kół, piasty kół tylnych, piasty kół 
pojazdów, piasty kół samochodowych, 17 pierścienie i mate-
riały uszczelniające.

(210) 489452 (220) 2018 08 17
(731) HYDRO SYSTEM INFRASTRUKTURA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Skarżysko-Kamienna

(540) NUDYESS

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

(210) 489454 (220) 2018 08 17
(731) HYDRO SYSTEM INFRASTRUKTURA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Skarżysko-Kamienna

(540) NUDYESS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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(210) 489457 (220) 2018 08 17
(731) POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków
(540) OVOVILLE

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.02.07
(510), (511) 19 domy z prefabrykatów (zestawy do mon-
tażu), 37 budownictwo, domy stalowe, obiekty metalowe 
i stalowe.

(210) 489458 (220) 2018 08 17
(731) POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków
(540) DEVELAGRO PROSTE HALE ŁUKOWE

(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 6 dachy (pokrycia metalowe), 37 budownic-
two, hale stalowe, obiekty metalowe i stalowe, obiekty dla 
rolnictwa.

(210) 489459 (220) 2018 08 17
(731) POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków
(540) DEVELAGRO PROSTE HALE ŁUKOWE

(531) 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 6 dachy (pokrycia metalowe), 37 budownic-
two, hale stalowe, obiekty metalowe i stalowe, obiekty dla 
rolnictwa.

(210) 489461 (220) 2018 08 17
(731) POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków
(540) OVOVILLE

(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 19 domy z prefabrykatów (zestawy do mon-
tażu), 37 budownictwo, domy stalowe, obiekty metalowe 
i stalowe.

(210) 489481 (220) 2018 08 19
(731) GAJDA-SOKOŁOWSKA AGNIESZKA 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE, Stoczki-Porąbki

(540) Prawdziwy Chleb

(531) 03.04.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 chleb, chleb razowy, chleb bezdrożdżowy, 
chleb chrupki, chleb pita, nadziewany chleb, chleb czosn-
kowy, chleb żytni, chleb bezglutenowy, świeży chleb, chleb 
sodowy, chleb wielozbożowy, miąższ chleba, zakwas chle-
bowy, paluszki chlebowe, ciasto na chleb, chleb i bułki, chleb 
z przyprawami, chleb wstępnie upieczony, chleb na parze, 
grube paluszki chlebowe, cienkie paluszki chlebowe, mie-
szanki do chleba, chleb słodowy z owocami, bułki, słodkie 
bułki, bułki nadziewane, bułka tarta, bułka maślana z dże-
mem, rogaliki, rogale, wypieki, wyroby cukiernicze.

(210) 489509 (220) 2018 08 20
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril kwitnąca konwalia
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, 
środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania 
powietrza, odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy 
powietrza.

(210) 489528 (220) 2018 08 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA JAPAN BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
olejki, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, 
brwi, włosów, ust i paznokci.
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(210) 489530 (220) 2018 08 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA PU:RE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 489531 (220) 2018 08 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA ZielONA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 489532 (220) 2018 08 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Naturalna
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 489533 (220) 2018 08 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Nutrition
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 

preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 489534 (220) 2018 08 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Prebiotic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 489550 (220) 2018 08 21
(731) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Brzeg Dolny

(540) Shimm

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty i preparaty do prania, proszki i płyny 
do prania, płyny do płukania, środki do zmiękczania tkanin, 
wybielacze do tkanin, odplamiacze do tkanin, krochmal, pre-
paraty odplamiające i odkamieniające, detergenty, detergen-
ty do użytku domowego, detergenty do zmywania naczyń, 
płyny i preparaty do mycia naczyń, środki ułatwiające susze-
nie do zmywarek naczyń, środki i preparaty myjące, czysz-
czące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku w gospo-
darstwach domowych, uniwersalne preparaty czyszczące, 
płyny i środki do mycia szyb, preparaty wybielające do użyt-
ku domowego, produkty do usuwania plam, preparaty od-
tłuszczające do celów domowych, preparaty do udrażniania 
rur, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, na-
sączone ściereczki do polerowania, środki do mycia owoców 
i warzyw, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomiesz-
czeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, kadzidełka, 
aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomiesz-
czeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe odświeżające 
powietrze, mydła, 5 środki i preparaty dezynfekujące, od-
każające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej 
i do zwalczania robactwa do użytku w gospodarstwach 
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domowych, mydła antybakteryjne i dezynfekujące, od-
świeżacze powietrza, odświeżacze do tkanin, odświeżacze 
do odzieży, preparaty do neutralizacji zapachów.

(210) 489551 (220) 2018 08 21
(731) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Brzeg Dolny

(540) CAMOLIN

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy 
do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, środki kosme-
tyczne do mycia ciała, płyny do mycia ciała, szampony, płyny 
do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji skóry, mydła, środki do mycia z właściwościami antybakte-
ryjnymi, płyny, żele i balsamy do kąpieli i pod prysznic, olejki 
do kąpieli, pianki pod prysznic i do kąpieli, preparaty do ką-
pieli, nielecznicze, sole do kąpieli, środki myjące do higieny 
intymnej, nielecznicze, aerozole do odświeżania i czysz-
czenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała, dezodoranty, 
zapachy, preparaty zapachowe, olejki eteryczne do użytku 
w odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne o zastoso-
waniu kosmetycznym, aromaty w aerozolu przeznaczone 
do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, 
kadzidełka, aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe 
do pomieszczeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe od-
świeżające powietrze, 5 mydła antybakteryjne, antybakteryj-
ne środki do mycia, medyczne preparaty toaletowe, środki 
dezynfekujące, odkażające i bakteriobójcze do mycia skóry 
i rąk, odświeżacze powietrza.

(210) 489552 (220) 2018 08 21
(731) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Brzeg Dolny

(540) Brilless

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 produkty i preparaty do prania, proszki i płyny 
do prania, płyny do płukania, środki do zmiękczania tkanin, 
wybielacze do tkanin, odplamiacze do tkanin, krochmal, pre-
paraty odplamiające i odkamieniające, detergenty, detergen-
ty do użytku domowego, detergenty do zmywania naczyń, 
płyny i preparaty do mycia naczyń, środki ułatwiające susze-
nie do zmywarek naczyń, środki i preparaty myjące, czysz-
czące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku w gospo-
darstwach domowych, uniwersalne preparaty czyszczące, 
płyny i środki do mycia szyb, preparaty wybielające do użyt-
ku domowego, produkty do usuwania plam, preparaty od-
tłuszczające do celów domowych, preparaty do udrażniania 
rur, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, na-
sączone ściereczki do polerowania, środki do mycia owoców 
i warzyw, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomiesz-

czeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, kadzidełka, 
aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomiesz-
czeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe odświeżające 
powietrze, mydła, 5 środki i preparaty dezynfekujące, od-
każające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej 
i do zwalczania robactwa do użytku w gospodarstwach 
domowych, mydła antybakteryjne i dezynfekujące, od-
świeżacze powietrza, odświeżacze do tkanin, odświeżacze 
do odzieży, preparaty do neutralizacji zapachów.

(210) 489563 (220) 2018 08 21
(731) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) PUPIL CLASSIC Natural

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, dodatki 
do żywności i preparaty uzupełniające codzienną dietę dla 
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 31 artykuły spożyw-
cze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, 
herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla 
psów i kotów, mleko dla kotów.

(210) 489568 (220) 2018 08 21
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) FLUCOINTIMA
(510), (511) 3 nielecznicze środki czyszczące do higieny in-
tymnej, kremy nielecznicze, 5 preparaty farmaceutyczne, 
preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność oraz substancje przystosowane do użytku medycz-
nego, suplementy diety dla ludzi.

(210) 489570 (220) 2018 08 21
(731) MILEWSKA ALICJA MARIA BEAN, Warszawa
(540) POLARIS
(510), (511) 9 alkoholomierze, analizatory powietrza.

(210) 489606 (220) 2018 08 22
(731) FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, Warszawa
(540) FNP
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, projekto-
wanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych, usłu-
gi w zakresie promowania projektów naukowych w kraju 
i za granicą, wsparcie projektów badawczych, doradztwo 
w sprawach finansowych i organizacyjnych, zarządzanie 
finansami, 41 usługi w zakresie szkoleń i upowszechniania 
nauki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, warsztatów [szkolenie], konkursów [edukacja], publi-
kowanie książek, 42 wspieranie badań z min. zakresu badań 
biologicznych chemicznych geologicznych, badań technicz-
nych, w dziedzinie fizyki, w dziedzinie mechaniki, w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego i innych badań naukowych.
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(210) 489616 (220) 2018 08 23
(731) SOWIŃSKA-NAPIERAŁA MAGDALENA, Kraków
(540) MECHATRON
(510), (511) 14 zegarki.

(210) 489644 (220) 2018 08 22
(731) World Trade Centers Association, Inc., Nowy Jork, US
(540) 

(531) 01.17.02
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, wystaw, po-
kazów, zjazdów, warsztatów i konferencji w celach handlo-
wych lub reklamowych, ekonomiczne prognozy, doradztwo 
biznesowe związane z importem i eksportem i inne doradz-
two biznesowe, badania rynkowe, badania w zakresie bizne-
su, wynajem maszyn biurowych i sprzętu sekretarskiego, 
usługi sekretarskie, maszynopisania, przetwarzania tekstu, 
wykonywania fotokopii i odbierania telefonów, udostępnia-
nie statystyk handlowych i biznesowych i innych porówny-
walnych informacji biznesowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych i promocyjnych, reklama i reklamowa-
nie towarów i usług osób trzecich, udostępnianie kompute-
rowej bazy danych on-line zawierającej międzynarodowe 
informacje handlowe, usługi zarządzania biurowego, ra-
chunkowość, powielanie dokumentów, biura pośrednictwa 
pracy, komputerowe zarządzanie plikami, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne 
o działalności gospodarczej, usługi wspomagające dla przed-
siębiorstw gospodarczych, usługi marketingowe i reklamo-
we, usługi wsparcia w zakresie marketingu i reklamy, dostar-
czanie informacji handlowych, usługi w zakresie prowadzenia 
handlu, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między 
przedsiębiorstwami gospodarczymi, organizowanie i udo-
stępnianie możliwości do nawiązania współpracy pomiędzy 
firmami i partnerami biznesowymi oraz zarządzanie nimi, 
zarządzanie, prowadzenie i organizowanie spotkań bizneso-
wych i imprez w celu nawiązywania kontaktów w celach 
handlu międzynarodowego, inwestycyjnych, finansowych 
i biznesowych, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie 
spotkań biznesowych związanych z kupowaniem i sprzeda-
żą produktów i usług, usługi w zakresie analiz dotyczących 
działalności gospodarczej, analiza statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, usługi public relations, analizy 
prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodar-
czej, przygotowanie i sporządzanie raportów handlowych, 
udzielanie informacji i rekomendacji związanych z handlem 
zagranicznym, usługi zarządzania w działalności gospodar-
czej związane z organizowaniem firm, rozwojem firm i zarzą-
dzaniem nimi, udzielanie informacji, porad i rekomendacji 
związanych z organizowaniem firm, rozwojem firm i zarzą-
dzaniem nimi, identyfikowanie, poszukiwanie i generowanie 
szans biznesowych i możliwości na rzecz osób trzecich, gro-
madzenie izb handlowych, stowarzyszeń handlowych, agen-
cji rozwoju regionalnego i firm w celu analizowania nowych 
możliwości biznesowych, usługi doradztwa biznesowego 
w celu pomocy i wsparcia relacji handlowych i inwestycji han-
dlowych, administrowanie programów członkowskich, w ra-

mach których świadczone są wszystkie wyżej wymienione 
usługi, usługi świadczone przez stowarzyszenia, mianowicie 
popieranie i promowanie międzynarodowych kontaktów 
biznesowych, administrowanie planów członkowskich 
w dziedzinie handlu międzynarodowego, organizacji i pro-
wadzenia targów kulturalnych i edukacyjnych, wystaw, po-
kazów, zjazdów, konferencji i warsztatów w dziedzinie han-
dlu międzynarodowego, tłumaczeń, tłumaczeń ustnych, 
edukacji, organizowania szkoleń, zajęć rozrywkowych, spor-
towych i kulturalnych, usług edukacyjnych i rozrywkowych, 
usług rozrywkowych i edukacyjnych, mianowicie udostęp-
niania materiałów tekstowych, wideo, audio i multimedial-
nych, usług rozrywkowych i edukacyjnych, mianowicie udo-
stępniania elektronicznych książek, magazynów, gazet, 
czasopism, periodyków i innych publikacji, usług rozrywko-
wych i edukacyjnych, mianowicie udostępniania informacji, 
baz danych, spisów i podcastów w dziedzinie rozrywki, wia-
domości, wydarzeń bieżących, historii, sportu, gier, mediów, 
imprez i działalności kulturalnej, hobby, publikacji, usług roz-
rywkowych i edukacyjnych, mianowicie występów na żywo, 
imprez sportowych, imprez kulturalnych i wykładów, udo-
stępniania publikacji elektronicznych (nie do pobrania), udo-
stępniania elektronicznych publikacji on-line, publikowania 
elektronicznych książek i czasopism on-line, udostępniania 
publikacji ze światowej sieci komputerowej lub Internetu, 
które można przeglądać, komputerowych i wspomaganych 
komputerowo usług edukacyjnych, instruktażowych i szko-
leniowych, usług edukacyjnych wspomaganych komputero-
wo, usług instruktażowych wspomaganych komputerowo, 
usług szkoleniowych wspomaganych komputerowo, usług 
edukacyjnych opartych na komputerach, usług instruktażo-
wych wspomaganych tabletem, usług szkoleniowych wspo-
maganych tabletem, usług edukacyjnych i szkoleniowych 
związanych z handlem i inwestowaniem, prowadzenia, za-
rządzania, organizowania i zapewniania kursów edukacyj-
nych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów, wy-
kładów, wystaw i konferencji, prowadzenia, zarządzania, 
organizowania i zapewniania kursów edukacyjnych, kursów 
szkoleniowych, seminariów, warsztatów, wykładów, wystaw 
i konferencji związanych z handlem, inwestowaniem, ekono-
mią i systemami infrastruktury, prowadzenia, zarządzania, 
organizowania i zapewniania kursów językowych, prowa-
dzenia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów 
i warsztatów w celach kulturalnych, prowadzenia, zarządza-
nia, organizowania i zapewniania kursów i warsztatów w celu 
promowania powiązań kulturalnych pomiędzy krajami, 
usług nauki zdalnej, organizowania edukacji on-line z kom-
puterowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu lub 
ekstranetów, udostępniania materiałów edukacyjnych i szko-
leniowych nie do pobrania, publikowania książek, tekstów 
i innych druków, publikowania materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych, 36 do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo finansowe 
związane z handlem, doradztwo finansowe dotyczące inwe-
stycji, świadczenie usług doradztwa finansowego dla firm, 
świadczenie usług doradztwa finansowego dla firm w celu 
zachęcania do handlu i inwestowania, sponsorowanie finan-
sowe, doradztwo finansowe związane ze sponsorowaniem, 
finansowe administrowanie programami członkowskimi, 
w ramach których świadczone są wszystkie wyżej wymie-
nione usługi, usługi w zakresie informacji, doradztwa i porad-
nictwa dotyczące uprzednio wymienionych, leasing wynaj-
mu nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, 
wynajem nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biu-
rowych [nieruchomości], sprzedaż mieszkań, pośrednictwo 
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w sprawach majątku nieruchomego, wycena nieruchomo-
ści, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, za-
rządzanie nieruchomościami, funduszami, finansami i inwe-
stycjami, usługi w zakresie udostępniania inwestycji 
związanych z handlem, 37 usługi budowlane, budowanie 
domów, nadzór budowlany, usługi instalacyjne, usługi kon-
serwacyjne, usługi naprawcze, usługi w zakresie sprzątania, 
usługi w zakresie remontowania i restaurowania, instalacja, 
naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń biurowych, napra-
wy i konserwacja biurowców, informacja, doradztwo i kon-
sultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 prowa-
dzenie seminariów w dziedzinie handlu międzynarodowego, 
organizowanie i prowadzenie targów w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, wystaw, pokazów, zjazdów, konferencji 
i warsztatów w dziedzinie handlu międzynarodowego, tłu-
maczenia, usługi tłumaczeń ustnych, nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi szkolenio-
we i rozrywkowe, usługi rozrywkowe i edukacyjne, mianowi-
cie dostarczanie tekstu, wideo, audio i materiałów multime-
dialnych, usługi rozrywkowe i edukacyjne, mianowicie 
dostarczanie książek elektronicznych, magazynów, gazet, 
dzienników, periodyków i innych publikacji, usługi rozrywko-
we i edukacyjne, mianowicie, dostarczanie informacji, baz 
danych, katalogów i podcastów z zakresu rozrywki, wiado-
mości, bieżących wydarzeń, historii, sportu, gier, mediów, 
wydarzeń kulturalnych i zajęć, hobby, publikacji, usługi roz-
rywkowe i edukacyjne, mianowicie przedstawienia na żywo, 
wydarzenia sportowe, wydarzenia kulturalne i wykłady, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udo-
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu 
publikacji, które mogą być przeglądane, oparte o komputer 
i wspomagane komputerowo usługi w dziedzinie edukacji, 
nauczania i szkolenia, usługi edukacyjne wspomagane kom-
puterowo, nauczanie wspomagane komputerowo, szkolenia 
wspomagane komputerowo, komputerowe usługi eduka-
cyjne, usługi nauczania wspomagane tabletem, usługi szko-
leniowe wspomagane tabletem, usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z handlem i inwestowaniem, prowadzenie, 
zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów edukacyj-
nych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów, wy-
kładów, wystaw i konferencji, prowadzenie, zarządzanie, or-
ganizowanie i zapewnianie kursów edukacyjnych, kursów 
szkoleniowych, seminariów, warsztatów, wykładów, wystaw 
i konferencji związanych z handlem, inwestowaniem, ekono-
mią i systemami infrastruktury, prowadzenie, zarządzanie, 
organizowanie i zapewnianie kursów językowych, prowa-
dzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów 
i warsztatów w celach kulturalnych, prowadzenie, zarządza-
nie, organizowanie i zapewnianie kursów i warsztatów 
w celu promowania powiązań kulturalnych pomiędzy kraja-
mi, kursy korespondencyjne, organizowanie edukacji on-line 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Inter-
netu lub ekstranetów, materiały edukacyjne i szkoleniowe 
nie do pobrania, publikowanie książek, materiałów drukowa-
nych i tekstów, publikowanie materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych, mentoring biznesowy, zarządzanie, organi-
zowanie i zapewnianie konferencji, seminariów, webinariów 
i zarządzanie nimi, zarządzanie i organizowanie imprez towa-
rzyskich w postaci spotkań, konferencji i seminariów doty-
czących handlu międzynarodowego, inwestycji, finansów 
i biznesu i zarządzanie nimi, organizowanie i prowadzenie 
konferencji wideo, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych.

(210) 489654 (220) 2018 08 22
(731) KLUSKA RAFAŁ, Kraków
(540) evston
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, bate-
rie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, elektrycz-
ne urządzenia kontrolno-sterujące, gniazdka, wtyczki i inne 
kontakty, złącza do przewodów elektrycznych.

(210) 489688 (220) 2018 08 24
(731) POLSKIE PĄCZKI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) DOBRA Pączkarnia

(531) 26.01.05, 26.01.08, 26.01.20, 24.17.02, 08.01.10, 27.05.01, 
27.05.04, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 30 pączki, wypieki, wyroby cukiernicze, czeko-
lada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia 
oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i zaczy-
ny, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub 
hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi do-
radcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzo-
wego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontrak-
tu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, 43 kawiarnia, herbaciarnie, lodziarnie, serwo-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, snack-ba-
ry, usługi barowe, bary, usługi doradcze dotyczące żywności, 
usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi 
kawiarni, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracyjne, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 489689 (220) 2018 08 24
(731) POLSKIE PĄCZKI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) Dobra Pączkarnia

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 08.01.10, 29.01.12
(510), (511) 30 pączki, wypieki, wyroby cukiernicze, czeko-
lada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao i namiastki 
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tych towarów, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia 
oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i zaczy-
ny, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub 
hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi do-
radcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzo-
wego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontrak-
tu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, 43 kawiarnia, herbaciarnie, lodziarnie, serwo-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, snack-ba-
ry, usługi barowe, bary, usługi doradcze dotyczące żywności, 
usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi 
kawiarni, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracyjne, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 489692 (220) 2018 08 24
(731) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(540) Sowa
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, re-
zerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja za-
kwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Interne-
tu, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal 
na zebrania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji 
zakwaterowania, udostępnianie apartamentów hotelowych, 
winiarnie.

(210) 489698 (220) 2018 08 24
(731) FURCZOŃ JÓZEF CENTRUM LOK, Zaskale
(540) LE COSMETIQUE PROFESSIONNEL

(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 3 szampony, odżywki, płyny do ondulacji wło-
sów i trwałej ondulacji włosów, rozjaśniacze do włosów, 
wody utlenione, preparaty do układania włosów, lotony, alo-
esowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, 
balsamy do brody, balsamy po goleniu, balsamy do włosów, 
balsamy do wygładzania i prostowania włosów, baza pod-
kładowa do paznokci, brylantyna, emalie do paznokci, emul-
sje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do wzmacniania 
paznokci, farby do włosów, henna do celów kosmetycznych, 
kleje do mocowania sztucznych paznokci, klej do utwar-
dzania paznokci, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosme-
tyczne płyny do włosów, kosmetyczne peelingi do ciała, 
kosmetyki, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do włosów, ko-
smetyki zawierające keratynę, kremy do twarzy, kremy do rąk, 
kremy do włosów, kremy do paznokci, kremy na noc, kremy 
na dzień, kremy do utrwalania fryzury, kremy pielęgnacyjne 
do włosów, kremy ochronne, lakier do celów kosmetycznych, 
lakiery do paznokci, lakiery do włosów, lakiery nawierzch-
niowe do paznokci, maski do pielęgnacji włosów, maskara 
do włosów, maseczki nawilżające, maseczki do włosów, ma-
seczki oczyszczające, maseczki do twarzy i ciała, maseczki 
do stylizacji włosów, maski kosmetyczne, masła do twarzy 

i ciała, materiały na powłoki do paznokci u rąk, mydła, my-
dełka, mleczka kosmetyczne, nielecznicze płyny do włosów, 
nielecznicze szampony do włosów, odżywki utwardzające 
do paznokci, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, 
odżywki do skórek wokół paznokci, odżywczy wosk do wło-
sów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do włosów, olejki 
do odżywiania włosów, olejki kąpielowe do pielęgnacji wło-
sów, pianki do stylizacji włosów, pianki ochronne do wło-
sów, płukanki do włosów, płyny do ondulacji włosów, płyny 
do kuracji wzmacniających włosy, płyny do pielęgnacji wło-
sów, płyny do stylizacji włosów, płyny do trwałej ondulacji, 
płyny do układania włosów, płyny do ciała i włosów, płyny 
koloryzujące do włosów, płyny ochronne do włosów, pły-
ny pielęgnacyjne do włosów, pomady do włosów, podkła-
dy do paznokci, preparaty do barwienia włosów, preparaty 
do kuracji włosów, preparaty do kuracji paznokci, preparaty 
do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów, pre-
paraty do demakijażu, preparaty do mycia włosów, prepa-
raty do neutralizacji włosów, preparaty do ochrony włosów 
przed słońcem, preparaty do ondulacji na zimno, preparaty 
do rozjaśniania włosów, preparaty do prostowania włosów,  
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji 
skóry, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do trwa-
łej ondulacji, preparaty do układania włosów, preparaty 
do wzmacniania paznokci, zestaw do trwałej ondulacji, zmy-
wacze do paznokci, żele do ciała, żele do stylizacji włosów, 
żele do utrwalania fryzury, żele do włosów, żele do paznokci, 
żele pod prysznic, woski do układania włosów, woda utlenio-
na do włosów, utwardzacze do paznokci, toniki, szampony 
do włosów, suche szampony, szampony koloryzujące, środ-
ki zmiękczające skórki przy paznokciach, środki nawilżające, 
środki oczyszczające, środki rozjaśniające do włosów, środki 
pomagające rozczesywać splątane włosy, środki do usuwania 
paznokci żelowych, środki do trwałej ondulacji, środki do roz-
jaśniania pasemek na włosach, środki do pielęgnacji włosów, 
środki do nawilżania włosów, serum do włosów, serum 
do układania włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum 
do celów kosmetycznych, rozjaśniacze do włosów, produkty 
do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do usuwania 
farby z włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty 
nabłyszczające do włosów, preparaty wygładzające i prostu-
jące włosy, produkty utrwalające do włosów, produkty do za-
pobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, 
produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, 
produkty do układania włosów dla mężczyzn, 21 pojem-
niki na artykuły kosmetyczne w tym opakowania ze szkła 
i plastiku, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na pędzelki, 
przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, dozowniki 
do kosmetyków, aplikatory do kosmetyków, 35 prowadze-
nie hurtowni i sklepów z następującymi artykułami, w tym 
z importu, suszarki do włosów, nożyczki, nożyczki - dega-
żówki i akcesoria fryzjerskie, fartuchy ochronne, pelerynki, 
czapki, myjnie, fotele, taborety, wózki, pianki, lakiery, farby 
do włosów, środki do modelowania oraz środki do pielęgna-
cji włosów, organizowanie wystaw i pokazów fryzjerskich 
i kosmetycznych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketing, reklama prasowa, internetowa, usługi agencyjne 
i przedstawicielskie na rzecz krajowych i zagranicznych pod-
miotów gospodarczych, dotyczące, katalogów produktów, 
zamówień korespondencyjnych i internetowych, ręcznego 
elektrycznego i nieelektrycznego sprzętu fryzjerskiego, ar-
tykułów kosmetycznych, wyposażenia salonów fryzjerskich 
i kosmetycznych, materiałów promocyjnych, szkoleniowych, 
reklamowych administrowanie i organizacja usług sprzeda-
ży wysyłkowej, organizowanie targów i wystaw, dystrybucja 
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, roz-
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prowadzanie próbek dla celów reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, usługi reklamowe 
w zakresie produktów kosmetycznych, organizowanie pro-
gramów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych, 39 dystrybucja artykułów fryzjerskich 
i kosmetycznych, 42 badania w dziedzinie kosmetyki, projek-
towanie dekoracji wnętrz, analizy laboratoryjne w dziedzinie 
kosmetyków, badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, 
badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania w dzie-
dzinie kosmetyki, badania w dziedzinie kosmetologii, bada-
nia w dziedzinie pielęgnacji włosów, kontrola kosmetyków, 
projektowanie dekoracji wnętrz, 44 salony fryzjerskie, salo-
ny kosmetyczne, salony piękności, salony piękności, salony 
fryzjerskie, świadczenie usług przez salony piękności, usługi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, konsultacje dotyczące 
kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi ko-
smetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, męskie salony fryzjerskie.

(210) 489701 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Protamino Fino

(531) 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów wete-
rynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych 
i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety 
dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty 
mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt 
tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla 
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(210) 489709 (220) 2018 08 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(540) fiprex duo
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, 5 preparaty weteryna-
ryjne, biocydy.

(210) 489719 (220) 2018 08 27
(731) BEJM JOANNA, Białystok
(540) NOSKI ESKIMOSKI

(531) 02.05.01, 02.05.04, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 bielizna ciążowa: bielizna dla niemowląt, 
bluzki, body niemowlęce, botki niemowlęce, buciki dla 
niemowląt [z wełny], buty dla niemowląt, buty dziecięce, 
dolne części strojów niemowlęcych, dziane buty dla nie-
mowląt, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych 
dzieci, kombinezony dla małych dzieci i niemowląt, kostiu-
my kąpielowe dla dzieci, koszule ciążowe, koszulki dla dzieci, 

kurtki [odzież], legginsy ciążowe, letnie ubranka dla dzieci, 
luźne sukienki ciążowe, majtki dla niemowląt, majtki dzie-
cięce [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, obuwie dla dzieci, 
obuwie dla niemowląt, odzież ciążowa, odzież dla małych 
dzieci, odzież dziecięca, odzież wierzchnia dla niemowląt, 
pajacyki dla dzieci [odzież], pasy ciążowe [odzież], powijaki 
dla niemowląt, sandały niemowlęce, skarpetki dla niemowląt 
i małych dzieci, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, 
śpioszki pajacyki (odzież), spodnie ciążowe, spodnie dziecię-
ce, stroje do chrztu, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, 
sukienki do chrztu, szorty ciążowe, ubranka do wózka [kom-
binezony niemowlęcej, wyprawki dla niemowląt, wyprawki 
dla noworodków, wyprawki dziecięce [odzież], 26 cekiny 
do ubrań, łaty przyklejane na gorąco do dekoracji artykułów 
tekstylnych [artykuły pasmanteryjne], dekoracyjne akcesoria 
do włosów, elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstąż-
ki do włosów, emblematy wyszywane, falbany do odzieży, 
frotki do włosów, gąbki do upinania włosów w kok, gumka 
do związywania włosów, gumka do kucyków, gumka do ku-
cyków i wstążki do włosów, kokardy do odzieży, kokardy 
do włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów], spinki 
do włosów, spinki [wsuwaki[ do włosów, spinki zatrzaskowe 
[akcesoria do włosów], 35 dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dystrybucja dru-
kowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów 
reklamowych drogą pocztową, dystrybucja prospektów 
i próbek do celów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, usługi marketingu bezpośredniego, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, informacja handlowa oraz udzielanie porad 
konsumentom, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych usług w zakresie reklamy, usługi w zakresie handlu 
detalicznego i hurtowego zabawek, ubrań dla dzieci, mebli, 
wózków dla dzieci, fotelików  samochodowych, akcesoriów 
dziecięcych, usługi w zakresie prowadzenia lub franchisingu 
sklepów i innych zakładów oferujących artykuły dziecięce.

(210) 489732 (220) 2018 08 27
(731) ZAKŁADY PAPIERNICZE DELFIN B. WALENIA I SPÓŁKA, 

SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) DELFIN

(531) 03.09.04, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 segregatory na luźne kartki, teczki z notatni-
kiem i przyborami do pisania (artykuły papiernicze], okład-
ki, obwoluty [artykuły papiernicze], kalka kopiująca, papier 
przebitkowy, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, papier w arkuszach [artykuły 
piśmienne], etykiety z papieru lub kartonu, papier do zawija-
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nia, pudełka z papieru lub kartonu, papier parafinowany, pa-
pier pergaminowy, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, 18 teczki konferencyjne.

(210) 489741 (220) 2018 08 27
(731) AKCINE BENDROVE KREKENAVOS AGROFIRMA, 

Mantvilonių, LT
(540) WILEŃSKIE SMAKI

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 08.05.02, 26.07.21

(510), (511) 29 mięso, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
galarety mięsne, produkty mięsne, mięso i wyroby z mięsa 
konserwowane, mrożone, suszone, wędzone, solone, goto-
wane, kiełbasy, cienkie kiełbasy, wątroba, pasztet z wątróbki, 
szynka, bulion, koncentraty bulionu, zupy, koncentraty zup, 
preparaty do sporządzania zup, łój spożywczy, kaszanka.

(210) 489759 (220) 2018 08 27
(731) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce

(540) The Malthouse Office

(531) 27.05.01, 27.05.09, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszu-
ry, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia 
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działal-
ności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym 
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 re-
klama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, bro-
szur], wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiek-
tów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi 
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, 
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budyn-
kowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządza-
nie nieruchomościami, w ramach działalności usługowej 
w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży w ramach 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach dzia-
łalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej 
obsługi [snack bary], kafeterie, restauracje, kawiarnie, wynaj-
mowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych.

(210) 489760 (220) 2018 08 27
(731) GRANPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) DOBROMIR NIE LEJEMY WODY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
26.01.01, 26.01.05, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.14, 26.01.16, 
26.01.18, 26.01.21, 26.11.12, 02.01.13, 02.01.23, 01.15.09, 
06.19.09, 09.07.01, 09.07.25, 10.03.12

(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i preparaty do użyźniania 
gleby, nawozy i preparaty nawożenia dolistnego i doglebo-
wego, nawozy rolnicze granulowane, posypowe i pyliste, na-
wozy ogrodnicze, preparaty regulujące wzrost roślin, środki 
ochrony roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, kom-
post, gleba do upraw, podłoża do upraw bezglebowych, na-
wozy azotowe.

(210) 489762 (220) 2018 08 27
(731) GRANPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) DOBROMIR DOBRY Z NATURY

(531) 01.15.09, 02.01.13, 02.01.23, 06.19.09, 09.07.01, 09.07.25, 
10.03.12, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.14, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.14

(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i preparaty do użyźniania 
gleby, nawozy i preparaty nawożenia dolistnego i doglebo-
wego, nawozy rolnicze granulowane, posypowe i pyliste, na-
wozy ogrodnicze, preparaty regulujące wzrost roślin, środki 
ochrony roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, kom-
post, gleba do upraw, podłoża do upraw bezglebowych, na-
wozy azotowe.
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(210) 489763 (220) 2018 08 27
(731) GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAKU RICHTER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zbrosławice

(540) GPR RICHTER ROK ZAŁOŻENIA 2014

(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 06.19.01, 06.19.09, 
05.01.03, 05.01.06, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 26.02.01, 
26.02.17, 26.02.18

(510), (511) 31 ziarna [zboże].

(210) 489765 (220) 2018 08 27
(731) SOBCZAK ANETA, Warszawa
(540) JUSTAY.
(510), (511) 35 agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia 
tymczasowego, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu 
[dla osób trzecich], 45 usługi w zakresie przygotowywania do-
kumentów prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień 
prawnych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych 
z prawami człowieka, pośrednictwo w procedurach prawnych, 
doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, dostar-
czanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, 
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych.

(210) 489774 (220) 2018 08 27
(731) KRAJOWA INFORMACJA DŁUGÓW 

TELEKOMUNIKACYJNYCH BIURO INFORMACJI 
GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) KIDT BIG SA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.13.09, 24.13.25, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych.

(210) 489779 (220) 2018 08 27
(731) RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Sticky Fingers RESTOBAR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 26.11.02, 
26.11.12

(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, or-
ganizowanie koncertów muzycznych, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, nocne kluby, dys-
koteki, 43 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
przygotowywanie i podawanie napojów, usługowa dzia-
łalność gastronomiczna, przygotowywanie i dostarczanie 
żywności dla odbiorców zewnętrznych [katering], puby, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 489783 (220) 2018 08 27
(731) POLAK ANDRZEJ, Zielonki
(540) 

(531) 04.03.03
(510), (511) 6 metalowe zamki do drzwi, metalowe mecha-
nizmy zamykające, metalowe obudowy do zamków, metalo-
we wkładki zamka, metalowe zamki cylindryczne.

(210) 489784 (220) 2018 08 27
(731) POLAK ANDRZEJ, Zielonki
(540) H

(531) 27.01.01
(510), (511) 6 metalowe zamki do drzwi, metalowe mecha-
nizmy zamykające, metalowe obudowy do zamków, metalo-
we wkładki zamka, metalowe zamki cylindryczne.

(210) 489789 (220) 2018 08 27
(731) M.M. SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) MM SERVICE

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych.

(210) 489791 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
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(540) Protamino Premium

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów wete-
rynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych 
i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety 
dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty 
mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt 
tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla 
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(210) 489793 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Protamino QQRQ

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów wete-
rynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych 
i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety 
dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty 
mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt 
tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla 
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(210) 489794 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) BroiSan Grower

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów wete-
rynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych 
i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety 
dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty 
mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt 
tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla 
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(210) 489795 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Protamino Classico

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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) 489796 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Hepasan

(531) 27.05.01, 29.01.13
(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) 489800 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Protamino Premium Forte

(531) 27.05.01, 29.01.13
(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) 489801 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Protamino Pregna

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów we-
terynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycz-
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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) 489802 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Porky - piękne prosięta

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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) 489817 (220) 2018 08 28
(731) JACHIMOWICZ MAREK, Warszawa
(540) Śmiej się Polaku

(531) 03.03.15, 27.05.01
(510), (511) 16 książki.

(210) 489819 (220) 2018 08 28
(731) WILK-DOMALEWSKA EDYTA N COSMETICS, Opole
(540) eeny meeny

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, 
kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mIeczka, 
kosmetyki kolorowe, środki upiększające, środki perfumeryj-
ne, środki toaletowe, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła 
w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, olejki 
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sprosz-
kowanej (pudry).

(210) 489821 (220) 2018 08 28
(731) AGRO INTRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) DIGESTON

(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.11.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 31 mieszanki paszowe do stosowania w chowie 
i hodowli zwierząt, koncentraty i superkoncentraty paszowe 
do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, surowce pa-
szowe (komponenty do pasz), dodatki do pasz nie do celów 
leczniczych.

(210) 489822 (220) 2018 08 28
(731) WILK-DOMALEWSKA EDYTA N COSMETICS, Opole
(540) miny moe

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, 
kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, 
kosmetyki kolorowe, środki upiększające, środki perfumeryj-
ne, środki toaletowe, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła 
w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, olejki 
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sprosz-
kowanej (pudry).

(210) 489834 (220) 2018 08 28
(731) POLSKIE BORÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) polskie borówki ...wzrastajmy razem
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(531) 05.07.09, 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 sadzonki, sadzonki roślin, surowe czarne bo-
rówki, nieprzetworzone czarne borówki, świeże czarne bo-
rówki, jagody, świeże owoce, torf mielony, mech torfowiec, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna sadzonek, sadzonek bo-
rówki, świeżych borówek, świeżych jagód, owoców, torfu, 
nawozów.

(210) 489836 (220) 2018 08 27
(731) LILU FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Lilu Fruits

(531) 05.03.11, 05.03.15, 05.07.11, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce marynowane, owoce konserwowane, 
owoce przetworzone, mrożone owoce, owoce lukrowane, 
kandyzowane owoce, pokrojone owoce, owoce aromatyzo-
wane, owoce gotowane, suszone owoce, owoce w puszkach, 
warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa 
mrożone, krojone warzywa, warzywa gotowane, warzywa 
liofilizowane, 31 owoce cytrusowe, świeże owoce, owoce 
świeże, nieprzetworzone owoce, świeże owoce cytrusowe, 
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nieprzetworzone 
warzywa, surowe warzywa, warzywa świeże, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna świeżych, mrożonych owoców i wa-
rzyw, przetworzonych owoców i warzyw.

(210) 489847 (220) 2018 08 28
(731) VOYAGER.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) VOYAGER
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do handlu 
elektronicznego dla branży turystycznej i ubezpieczenio-
wej, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania 
informacji dotyczącej branży turystycznej i ubezpieczenio-
wej za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramo-
wanie komputerowe dotyczące usług związanych z orga-
nizowaniem podróży przez biura pośrednictwa i agencje 
turystyczne.

(210) 489859 (220) 2018 08 28
(731) NEOROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa
(540) Neorobot
(510), (511) 9 roboty edukacyjne, oprogramowanie edu-
kacyjne, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyj-
ne aplikacje mobilne, roboty humanoidalne wyposażone 
w sztuczną inteligencję, 28 zabawki, zabawki edukacyjne, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna zabawek edukacyjnych 
związanych z robotyką, robotów, zabawek edukacyjnych, 
41 szkolenia edukacyjne, testy edukacyjne, usługi edukacyj-
ne, pokazy edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, usługi 
doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne dotyczące tech-
nologii informacyjnej.

(210) 489860 (220) 2018 08 28
(731) SKIERKA ROMUALD ISSKRA, Borzytuchom
(540) isskra

(531) 01.15.03, 14.07.09, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcz-
nym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza 
(maszynki do golenia).

(210) 489870 (220) 2018 08 29
(731) FREEDOMMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PL1.TV

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 agencje informacyjne, komunikacja za po-
średnictwem sieci światłowodowych, łączność poprzez 
terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, nada-
wanie telewizji kablowej, przesyłanie wiadomości, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, trans-
misja programów radiowych, transmisja programów telewi-
zyjnych, transmisja satelitarna i transmisja wideo na żądanie, 
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i ob-
razów, 39 dostarczanie wiadomości, 41 produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja 
programów radiowych, telewizyjnych i widowisk, dubbing, 
nagrywanie na taśmach wideo, telewizyjne usługi rozrywko-
we, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania].

(210) 489873 (220) 2018 08 29
(731) BARAN HUBERT, Białystok
(540) HH HERBIE HEAVEN

(531) 17.02.04, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, bielizna dla kobiet, 35 usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej prowadzone w stacjonarnych 
punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet 
związane z odzieżą i bielizną dla kobiet.
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(210) 489874 (220) 2018 08 29
(731) BARAN HUBERT, Białystok
(540) HERBIE HEAVEN
(510), (511) 25 odzież, bielizna dla kobiet, 35 usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej prowadzone w stacjonarnych 
punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet 
związane z odzieżą i bielizną dla kobiet.

(210) 489875 (220) 2018 08 29
(731) KUPIS PAULINA, Rogów
(540) miniOGRODY

(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projekto-
wanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi konsul-
tacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe, 
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 44 ogrodnictwo krajo-
brazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji 
kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi ogrodnicze, 
usługi z zakresu szkółek roślin.

(210) 489880 (220) 2018 08 29
(731) GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RADIO ZŁOTE PRZEBOJE - TYLKO DOBRA MUZYKA
(510), (511) 35 reklama, ogłoszenia prasowe i przygoto-
wanie kolumn reklamowych w prasie, reklamy telewizyjne 
i radiowe, reklamy on-line w sieci komputerowej i korespon-
dencyjne, agencje reklamowe, badania opinii, badanie rynku, 
sondaże opinii, marketing, agencje informacyjne handlowej, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, tworzenie komputerowych baz danych, za-
rządzanie, sortowanie, kompilacja informacji i udostępnianie 
komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania, 
produkcja reklam i emisja reklam telewizyjnych, kinowych, 
radiowych, prasowych, reklama zewnętrzna, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, organizowanie kon-
kursów i akcji okolicznościowych w celach reklamowych, 
38 agencje informacyjne i agencje prasowe, rozpowszech-
nianie programów, audycji radiowych, nadawanie progra-

mów radiowych i telewizyjnych, w tym poprzez Internet, 
transmisja programów telewizyjnych i radiowych w tym 
poprzez Internet, udostępnianie połączeń telekomunika-
cyjnych z globalną siecią komputerową, umożliwianie do-
stępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza 
nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci 
komputerowej, poczta elektroniczna, przesyłanie informa-
cji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, 
przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji, z za-
stosowaniem - do nadawania i/lub odbioru Informacji - urzą-
dzeń mobilnych, telefonów III generacji, laptopów, pagerów, 
41 montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych,  organizowanie i realizacja spektakli, 
widowisk oraz imprez rozrywkowych, organizowanie wy-
staw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscy-
tów, usługi związane z nauczaniem, rozrywkami i rekreacją, 
również wycieczki i podróże, prowadzenie klubów i kółek 
zainteresowań, organizowanie i prowadzenie obozów spor-
towych i wakacyjnych, organizowanie balów, organizowanie 
i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów 
i sympozjów, publikowanie książek i książek elektronicznych, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, informacja o im-
prezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja 
o edukacji.

(210) 489881 (220) 2018 08 29
(731) CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) dwururka
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, 30 mąka i produkty zbożowe, chleb, sól, musztar-
da, przyprawy, sosy (przyprawy), przyprawy, 35 reklama.

(210) 489882 (220) 2018 08 29
(731) MAŁE ZAMIESZANIE I. JASTRZĘBSKA-CZUBA,  

A. POPŁAWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) małe zamieszanie
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, organizacja przyjęć, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi 
przedszkoli, usługi edukacyjne, organizowanie warsztatów, 
43 kawiarnie, bary, usługi kateringowe, wynajem pomiesz-
czeń na przyjęcia towarzyskie, żłobki dla dzieci.

(210) 489883 (220) 2018 08 29
(731) GLOBAL POWER SOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EnerRocket

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie przemysłowe, systemy monitorowania 
baterii.
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(210) 489902 (220) 2018 08 29
(731) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Polarybka

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzo-
nych ryb dla ludzi.

(210) 489916 (220) 2018 08 29
(731) DUSTBUSTER PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamieniec Wrocławski
(540) DUSTBUSTER
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czysz-
czenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, mycie, 
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 470364, 487615, 487617, 487627, 487668, 487671, 487692, 487714, 488734, 488735, 488995, 489760, 489762

2 488734, 488735

3 470364, 486357, 486783, 486788, 486789, 486794, 486801, 486802, 486803, 487204, 487627, 487809, 488449, 
488501, 488651, 488974, 489226, 489509, 489528, 489530, 489531, 489532, 489533, 489534, 489550, 489551, 
489552, 489568, 489698, 489709, 489819, 489822

4 487612, 487615, 487617, 487627, 487668, 487671, 488974

5 460991, 460993, 470014, 471404, 486357, 486372, 486783, 486788, 486789, 486794, 486801, 486802, 486803, 
487612, 487627, 487692, 488436, 488658, 489106, 489509, 489528, 489530, 489531, 489532, 489533, 489534, 
489550, 489551, 489552, 489563, 489568, 489701, 489709, 489791, 489793, 489794, 489795, 489796, 489800, 
489801, 489802

6 480137, 480138, 487612, 487615, 487617, 487627, 487668, 487671, 487838, 488873, 489382, 489458, 489459, 
489783, 489784

7 486505, 487612, 487615, 487617, 487627, 487668, 487671, 487779, 488552, 488873, 488995, 489136, 489382

8 486505, 487612, 487627, 488995, 489136, 489138, 489139, 489141, 489860

9 465752, 471829, 481767, 486505, 486954, 487612, 487627, 487676, 487690, 488237, 488315, 488552, 488703, 
488801, 488921, 488922, 488947, 489023, 489139, 489570, 489654, 489847, 489859, 489883

10 486411, 488421, 488658, 488914, 488915

11 478365, 487612, 487615, 487617, 487627, 487668, 487671, 487779, 488552, 489136

12 487612, 487627, 487693, 488421, 488801, 489170, 489382

14 487667, 489616

16 461023, 467893, 467894, 467895, 480537, 481622, 486781, 486782, 486790, 487615, 487617, 487668, 487671, 
487838, 488161, 488237, 488906, 488947, 488974, 489054, 489100, 489732, 489759, 489817

17 480137, 480138, 487612, 487615, 487617, 487627, 487668, 487671, 489382

18 487667, 488904, 489732

19 478365, 480137, 480138, 486505, 487615, 487617, 487668, 487671, 488589, 488625, 488626, 488828, 488873, 
489457, 489461

20 486063, 487612, 487627, 488588, 488974

21 487612, 487627, 487751, 488501, 488974, 489099, 489136, 489141, 489698, 489759

22 487612, 487627, 488974

24 488974

25 479445, 481622, 481748, 482582, 485268, 486221, 486781, 486790, 486907, 486908, 486976, 487440, 487667, 
488758, 488904, 488938, 489038, 489452, 489454, 489719, 489759, 489873, 489874

26 486781, 486790, 487667, 488974, 489719

28 481622, 482582, 488801, 488951, 488974, 489859

29 482145, 486405, 486409, 486895, 487662, 487916, 488581, 488692, 489152, 489153, 489280, 489701, 489741, 
489791, 489793, 489794, 489795, 489796, 489800, 489801, 489802, 489836, 489881, 489902

30 479536, 482145, 482582, 486895, 488460, 488658, 488723, 488725, 489115, 489152, 489153, 489481, 489688, 
489689, 489881

31 487674, 488974, 489100, 489106, 489563, 489701, 489763, 489791, 489793, 489794, 489795, 489796, 489800, 
489801, 489802, 489821, 489834, 489836

32 460444, 480926, 487637, 487642, 488606, 489280

33 487642, 488505, 488506
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1 2

34 487637

35 461023, 465752, 467893, 467894, 467895, 471829, 475088, 475763, 479445, 480123, 481748, 482357, 486063, 
486357, 486372, 486402, 486573, 486895, 486938, 486954, 487612, 487615, 487617, 487627, 487637, 487668, 
487671, 487686, 487700, 487809, 487838, 488421, 488589, 488606, 488625, 488626, 488692, 488796, 488822, 
488904, 488938, 488947, 488995, 489005, 489023, 489100, 489104, 489116, 489132, 489170, 489178, 489606, 
489644, 489688, 489689, 489698, 489719, 489759, 489765, 489774, 489834, 489836, 489859, 489873, 489874, 
489880, 489881

36 467893, 467894, 467895, 471829, 486402, 487615, 487617, 487668, 487671, 487700, 488100, 488947, 488995, 
489005, 489104, 489107, 489108, 489109, 489111, 489112, 489170, 489644, 489759

37 467893, 467894, 467895, 478365, 480137, 480138, 481767, 486402, 486422, 486955, 487204, 487615, 487617, 
487654, 487655, 487668, 487671, 487700, 487838, 488588, 488589, 488873, 488995, 489005, 489023, 489132, 
489170, 489457, 489458, 489459, 489461, 489644, 489789, 489916

38 471829, 480123, 482357, 487676, 488947, 489023, 489116, 489167, 489178, 489870, 489880

39 467893, 467894, 467895, 487615, 487617, 487668, 487671, 487779, 488947, 488995, 489170, 489698, 489759, 
489870

40 486221, 487615, 487617, 487668, 487671, 487838, 489023, 489138

41 461023, 463128, 465752, 467893, 467894, 467895, 475763, 480123, 481622, 481767, 482145, 482357, 486384, 
486781, 486790, 486931, 487302, 487708, 487838, 488551, 488588, 488589, 488703, 488934, 488947, 489116, 
489170, 489178, 489356, 489606, 489644, 489759, 489779, 489859, 489870, 489880, 489882

42 467893, 467894, 467895, 471829, 480123, 480137, 480138, 481767, 482357, 486954, 487615, 487617, 487668, 
487671, 487679, 487690, 487699, 487838, 488315, 488552, 488589, 488904, 489005, 489023, 489116, 489170, 
489178, 489606, 489698, 489875

43 482145, 486976, 487615, 487617, 487668, 487671, 488140, 489688, 489689, 489692, 489759, 489779, 489882

44 487615, 487617, 487665, 487668, 487670, 487671, 487892, 487899, 488421, 488914, 488915, 488947, 489116, 
489167, 489170, 489698, 489875

45 467893, 467894, 467895, 479445, 482357, 486938, 487615, 487617, 487668, 487671, 487676, 488315, 488822, 
489005, 489765



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

Fu3ak 487302

@ pielegniarkicyfrowe.pl 488551

1909 FRYZJERZY 487899

3majcie się zdrowo 470014

AA JAPAN BEAUTY 489528

AA Naturalna 489532

AA Nutrition 489533

AA Prebiotic 489534

AA PU:RE 489530

AA ZielONA 489531

ACS APPLIED COMPUTER SCIENCE 488161

Alpen Gold 489115

ALTRAD MOSTOSTAL 488873

aril kwitnąca konwalia 489509

ASSET INVESTMENT 487700

ATOM 487637

BECLA 486895

BETRASH 488904

BEZ POZOSTAŁOŚCI ZDROWY PLON 487692

BIDONEX 489099

BITUMAL 488626

BODY CHIEF 486976

BOOGIE JUNIOR PSI ROZRABIAKA  
I GO WHERE YOU GO! 488951

BRACIA KORAL 1979  
SMAKI DZIECIŃSTWA LODY 488460

Brilless 489552

BroiSan Grower 489794

BROTHERS & SISTERS 488725

Brothers & Sisters 488723

CALCIVITUM 460993

CAMOLIN 489551

CAP THE PRIVATE LABEL PEOPLE 488735

Carbodent 486802

ciuchcia zdrowia 486384

CUBE Supply Solutions 489139

czyścik CZYSTY 488501

D dekpol 487617

DANCELINES 486908

DEKPOL 487615

dekpol 487668

DEKPOL 487671

DELFIN 489732

DEVELAGRO PROSTE HALE ŁUKOWE 489458

DEVELAGRO PROSTE HALE ŁUKOWE 489459

De-vit 460991

DIGESTON 489821

Diosleg Active 486794

DOBRA Pączkarnia 489688

Dobra Pączkarnia 489689

DOBROMIR DOBRY Z NATURY 489762

DOBROMIR NIE LEJEMY WODY 489760

DOCTOR CARE PROFESSIONAL  
TEETH CLEANING 487751

DOLNOŚLĄSKI Festiwal Tajemnic 489356

DOM ZACZYNA SIĘ OD DOBREGO PROJEKTU 480537

Domena-duo 486063

DRESS POINT 479445

DUSTBUSTER 489916

dwururka 489881

EC ENERGO-COMPLEX 481767

eeny meeny 489819

EKO-WERY 478365

elerte where braking begins 489132

EnerRocket 489883

ENEVA 489023

ENJOY YOUR LIFE 481748

eSign.tech 487690

EUROSTIK 487714

evston 489654

FACE TO FACE ART 487838

FESTIWAL MIŁOSZA 475763

FIBROCEM 488625

fiprex duo 489709

FixMe 487655

FLORADEKORA 488974

FLUCOINTIMA 489568

FNP 489606

GARES 488921

GARES 488922

GEDANIA 463128

Gifts Journal 488237

GŁODniaki 487916

GORZAŁKA WIELKOPOLSKA 488506

GPR RICHTER ROK ZAŁOŻENIA 2014 489763

GRANOFUGA 488828

GRES OUTLET 487686

H 489784

HANDFORM 488589

Hepasan 489796
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HERBIE HEAVEN 489874

HH HERBIE HEAVEN 489873

HIT 479536

HORN IMPALER 461023

HV 1862 HYDRO-VACUUM 488552

Hydro-one 489106

INDEX ZDROWIA 487665

inFluencja.pl 486954

infoscan 488914

INTERNATIONAL PROGRAMME  
FOR SCHOOL London UK 465752

isskra 489860

JARMARK 489104

JUNIOR TV 489178

Juniordent 486803

JUSTAY. 489765

K.M.R PIPES - ENGINEERING 487679

Kashubian Ravers 488703

KIDT BIG SA 489774

Kinesiotaping kosmetyczny 470364

KITCHEN EXPERT 489136

KLAMERKI 489116

LC Corp 467893

LC Corp 467894

LC Corp 467895

LE COSMETIQUE PROFESSIONNEL 489698

LIFE WTR 460444

Lilu Fruits 489836

LIV 485268

LOCATRUCK 488315

LOOK AT ME 487676

Magne Kic Kic 488658

małe zamieszanie 489882

Małopolski System Informacji Medycznej 489167

MAR 489382

MAXMASTER CAR 487612

MAXMASTER 487627

MCX 489005

MDA 480123

MECHATRON 489616

MELIRAN 486372

MILEK DESIGN 487892

miniOGRODY 489875

miny moe 489822

MIRAMONTI 488581

MM SERVICE 489789

Moda na Folklor 486931

MODERMO TABLEWARE 489141

MOJA MISKA 487674

MS-TOOLS 486505

MultiIntegra 481622

natural age 488449

Neorobot 489859

NOSKI ESKIMOSKI 489719

NUDYESS 489452

NUDYESS 489454

NUTRA D3 488436

ORTOSILESIA 488421

OSIEDLE WIDOKOWA 486955

OTOROWER.com 486573

OVOVILLE 489457

OVOVILLE 489461

OYAMA 486781

OYAMA 486790

Parodentis POMEGRANATE & ARNICA 486783

Parodentis 486788

PDR EXPERT 488995

PIDRAN2 486938

PIEROGARNIA STARY TORUŃ 482145

PL1.TV 489870

PLANEPOLAND 489170

POLARIS 489570

Polarybka 489902

POLSKA Smakowa 488505

polskie borówki ...wzrastajmy razem 489834

Porky - piękne prosięta 489802

Prawdziwy Chleb 489481

PRIVATE LABEL NO REVOLUTION EVOLUTION 488734

Produkt EKO 486782

PROFFICO 487779

proHosting 471829

PROJECT RUNWAY 487440

ProRelaxin 471404

Protamino Classico 489795

Protamino Fino 489701

Protamino Pregna 489801

Protamino Premium Forte 489800

Protamino Premium 489791

Protamino QQRQ 489793

PUPIL CLASSIC Natural 489563

pure DEVELOPMENT 486422

Q Quicktool 489138

RADIO ZŁOTE PRZEBOJE -  
TYLKO DOBRA MUZYKA 489880

RAW NEST 488606

REVEST 489107

REVEST 489108

roślinna MR 486405

roślinna MR 486409

RYMAR 487654

RYTEL PERŁA BRDY 488934

Sale i Lokale 475088
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SarmaTec 489054

SAVIT NUTRITION 486357

Sensident ALOE VERA & PROPOLIS 486789

Sensident 486801

SHELL SHOCK 487642

Shimm 489550

showup.tv 482357

SONKO Slim 489153

SONKO VEGA LEKKIE 489152

Sowa 489692

SPA&MORE 488947

STARA MLECZARNIA 487662

Stara Wędzarnia FRYSZTAK 488692

STARS DROGERIE 488651

Starych mebli czar 488588

Sticky Fingers RESTOBAR 489779

STOWARZYSZENIE POLSKICH SZKÓŁKARZY 489100

STYROPOL 480137

STYROPOL 480138

Syrena 488801

Śmiej się Polaku 489817

TC TOMBENT COSMETICS 487809

TEMPO 489038

TĘCZOWY KOCYK 486221

The Malthouse Office 489759

THERAPYPRESSER 486411

THINK LEGAL 488822

Turkusowy domek 488906

Twoje największe wsparcie 487670

UNBROKEN 482582

VANESTH 487667

VOYAGER 489847

W WITES CARPORTS 487699

Weldoro 488938

wellcome home 489111

WILEŃSKIE SMAKI 489741

WILLA LUBICZ HOTEL 488140

wykreowani.pl 488796

WYPOŻYCZKA 488100

YDA DongSheng 487693

YLA 489226

ZDANOWICZ 486402

Zlatý Pilsner 480926

ŻYWA KULTURA B 489280



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.

1261998 Fullpakket moro! C Color Line SuperSpeed 
(2018 09 05)
CFE: 10.03.10, 20.05.15, 26.11.13, 
29.01.15

16, 35, 39, 
41, 43

1264466 (2018 09 05)
CFE: 01.15.19, 10.03.10, 
29.01.13

16, 35, 39, 41, 43

1384198 PEACH GARDEN (2018 08 17) 33
1416885 DIVEST (2018 08 17)

CFE: 27.05.01 25
1419120 Flamingo (2018 08 17)

CFE: 28.05.00 25
1423383 ofeedo (2018 08 28, 2018 04 30)

CFE: 05.03.13, 27.05.08, 29.01.03 31
1423413 Farmtronic (2018 01 26) 9, 38, 42
1423416 DYGWJT (2018 07 02)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 39
1423424 VICTORY ROYALE (2018 07 26, 

2018 02 02)
41

1423432 DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01 41

1423445 TAO MOTOR (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.24 12

1423452 Agrotronic (2018 01 26) 9, 38, 42
1423465 Helikson (2018 08 03)

CFE: 28.05.00 10
1423523 JAFUN (2018 07 26, 2018 03 23) 32
1423527 CONQUER THE STEEP 

(2018 08 09, 2018 04 13)
25, 28, 41

1423535 OFF TROPIC (2018 08 06, 2018 04 04) 3
1423586 CHELPIPE PRIME (2018 02 07, 

2017 10 18)
6, 37, 40, 42

1423612 180PRO (2018 08 20) 3
1423635 2018 03 05, 2017 12 21)

CFE: 01.15.05, 19.07.07, 29.01.15 1, 4
1423786 Poppins by Consort NT (2018 05 29,  

2017 11 29)
CFE: 26.15.01, 27.05.01, 
29.01.12

9, 35, 42, 45

1423801 more Lucky & Wild (2018 01 23)
CFE: 24.17.25, 27.05.02, 29.01.15 9, 28

1423867 PHIBROWS (2018 03 20, 2017 11 10)
CFE: 02.09.04, 24.17.25, 
27.03.02, 27.05.09, 28.07.00

3, 8, 10, 35, 
41, 44

1423887 ISATIS (2018 08 09, 2018 08 03) 10
1423888 PHICONTOUR (2018 03 20, 2017 11 10)

CFE: 02.09.04, 24.17.25, 
27.03.02, 27.05.01, 28.07.00

3, 8, 10, 35, 
41, 44

1423934 BIELLA (2018 08 03, 
2018 03 06)

9, 16, 35, 38, 39, 42

1423960 BOSTIK FIX & FLASH 
(2018 08 02, 2018 02 23)

1, 8, 11, 16

1423974 UltraContact (2018 08 15) 12
1424098 saola (2018 07 31) 25
1424120 WAKEMAKE (2018 06 08)

CFE: 27.05.01 3, 21
1424121 Olam AtSource (2018 07 16, 

2018 01 16)
9, 29, 30, 35



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1423635, 1423960 

3  1423535, 1423612, 1423867, 1423888, 1424120 

4  1423635 

6  1423586 

8  1423867, 1423888, 1423960 

9  1423413, 1423452, 1423786, 1423801, 1423934, 1424121 

10  1423465, 1423867, 1423887, 1423888 

11  1423960 

12  1423445, 1423974 

16  1261998, 1264466, 1423934, 1423960 

21  1424120 

25  1416885, 1419120, 1423527, 1424098 

28  1423527, 1423801 

29  1424121 

30  1424121 

31  1423383 

32  1423523 

33  1384198 

35  1261998, 1264466, 1423786, 1423867, 1423888, 1423934, 1424121 

37  1423586 

38  1423413, 1423452, 1423934 

39  1261998, 1264466, 1423416, 1423934 

40  1423586 

41  1261998, 1264466, 1423424, 1423432, 1423527, 1423867, 1423888 

42  1423413, 1423452, 1423586, 1423786, 1423934 

43  1261998, 1264466 

44  1423867, 1423888 

45  1423786



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.

480811 CHRISTIAN DIOR COUTURE
2018 06 19 18, 25

485126 Apotex Netherland B.V.
2018 08 28 5

483359 GEOFFREY, LLC
2018 09 11 20, 24, 25, 28, 35, 42

485559 TICARET VE SANAYI KONTUVARI  
TÜRK ANONIM SIRKETI
2018 09 19 29, 32

485791 Agnieszka Stawowy „OPTILUX”
2018 09 19 9, 35, 44

482935 BRANDS DR GERARD  
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 09 17 30

484972 SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG
2018 09 25 5
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