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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 13 listopada 2018 r. Nr ZT46

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) 460304 (220) 2016 08 12
(731) BILIŃSKI ZBIGNIEW, Poznań
(540) PLPORTAL.PL

(531) 26.04.08, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 handel elektroniczny w zakresie towarów: 
farb, lakierów, środków wybielających, proszków do czysz-
czenia, polerowania, środków perfumeryjnych, kosmetyków, 
budowlanych materiałów, narzędzi i przyrządów ręcznych, 
urządzeń i przyrządów: naukowych, fotograficznych, optycz-
nych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urzą-
dzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, magnetycznych nośników danych, dysków, 
płyt kompaktowych, DVD, komputerów i programów kom-
puterowych, drukarek, kas rejestrujących, sprzętu do prze-
twarzania danych, sprzętu elektronicznego, sprzętu AGD, 
artykułów wyposażenia mieszkań, wyrobów jubilerskich, 
artykułów biurowych i sprzętu biurowego, materiałów szko-
leniowych i instruktażowych, wyrobów ze skóry i tworzyw 
sztucznych, mebli, tekstyliów, odzieży, obuwia, nakryć gło-
wy, gier i zabawek, artykułów sportowych i gimnastycznych, 
artykułów spożywczych, produktów rolno-ogrodniczych, 
karmy dla zwierząt, usługi w zakresie edycji i obróbki tek-
stów, tworzenie i publikowanie reklam w bazie elektronicz-
nej, elektroniczny przegląd prasy, indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych, analizy 
statystyczne w oparciu o własne bazy danych, transkrypcja 
informacji w tym komputerowa,  specjalistyczne doradztwo 
handlowe, specjalistyczne doradztwo dla firm, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi w zakresie przesyłania informacji 
oraz danych przy pomocy terminali komputerowych, prze-
syłanie informacji tekstowej i obrazowej, dystrybucja mate-
riałów reklamowych w postaci: próbek, druków, prospektów, 
broszur, reklama internetowa, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, publikacja tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyj-
ne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, usłu-
gi pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach elektronicznych- Internet, reklamowanie usług 
podmiotów gospodarczych, umożliwiając klientom dogod-
ne obejrzenie i porównanie usług tych podmiotów, usługi 
pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, 38 internetowy serwis 
informacyjny, usługi udostępniania internetowego forum 
dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, poczta 
elektroniczna, przesyłanie danych przy pomocy sieci światło-
wodowych, przesyłanie danych przy pomocy terminali kom-
puterowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy 

komputera, 41 internetowy serwis informacyjny: edukacja, 
informacje o edukacji, fotografia, fotoreportaże, informacje 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, turysty-
ce, publikowanie on-line tekstów edukacyjnych w zakresie: 
polityki, gospodarki, handlu, kultury, historii, wiedzy ogólnej, 
biznesu,  publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,  
publikacje elektroniczne on-line: czasopism, książek i perio-
dyków, encyklopedii, publikowanie elektroniczne tekstów 
on-line nie do pobrania,  publikowanie książek, artykułów, 
usługi reporterskie, informacja o rozrywce, informacja o wy-
poczynku, 42 usługi zakładania i prowadzenia stron www., 
dzierżawa domen internetowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia portali internetowych, ich konserwacja oraz hosting, 
obsługa baz danych dostępnych przez Internet, projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi tworzenia i utrzymania w imieniu 
osób trzecich informatycznych systemów marketingowych 
dostępnych przez Internet, usługi w zakresie projektowania 
i budowy sieci informatycznych, usługi w zakresie tworzenia 
i utrzymania stron internetowych w imieniu osób trzecich, 
usługi tworzenia stron, kanałów internetowych dla różnych 
użytkowników, w celu organizowania grup uczestnictwa 
w dyskusjach z różnych dziedzin: kultury, polityki, biznesu, 
wiedzy ogólnoświatowej.

(210) 461147 (220) 2016 09 05
(731) ARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radule
(540) Prime Box
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwa-
rele, albumy, artykuły szkolne ujęte w tej klasie, blankiety, 
broszury, chusteczki papierowe do nosa, druki, ekierki, ety-
kiety papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 
formularze, gazety, kalendarze, kalka, karton, katalogi, kleje 
do materiałów piśmiennych i papieru, koperty, kreda do pisa-
nia, linijki rysownicze, mapy, materiały opakowaniowe [amor-
tyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały fo-
tograficzne, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
naklejki adresowe, obrusy papierowe, ołówki, papier, papier 
do pisania [listowy], papier do zawijania, papier toaletowy, 
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pędzle, przybory 
do pisania, spinacze biurowe, tablice ogłoszeniowe z kar-
tonu lub papieru, taśmy papierowe, torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tusz, 
zeszyty, 25 berety, bielizna, bluzy i bluzki, buty narciarskie 
i piłkarskie, czapki, dresy, koszule, obuwie, obuwie sportowe, 
odzież, odzież sportowa, odzież ze skóry, ubrania, ubrania dla 
kolarzy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne 
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, deski sur-
fingowe, deskorolki, dyski sportowe, gry i gry stołowe i to-
warzyskie, hantle, huśtawki, kije bilardowe, kije golfowe, kije 
hokejowe, kije do baseballu, kości do gry, kręgle, kule bilar-
dowe, kule do gier, latawce, lotnie, łyżwy, narty, piłki do gier, 
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płetwy do pływania, rękawice sportowe, rowery treningowe 
stacjonarne, sanki, stoły bilardowe, szachownice i szachy, tar-
cze strzeleckie, wędki do łowienia, warcaby, wrotki, talie kart, 
36 dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach 
kupna sprzedaży nieruchomości, zarządzanie nieruchomo-
ściami, 39 usługi transportowe, transport samochodowy, 
magazynowanie towarów, pakowanie produktów.

(210) 461148 (220) 2016 09 05
(731) ARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radule
(540) PrimeBox
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwa-
rele, albumy, artykuły szkolne ujęte w tej klasie, blankiety, 
broszury, chusteczki papierowe do nosa, druki, ekierki, ety-
kiety papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 
formularze, gazety, kalendarze, kalka, karton, katalogi, kleje 
do materiałów piśmiennych i papieru, koperty, kreda do pisa-
nia, linijki rysownicze, mapy, materiały opakowaniowe [amor-
tyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały fo-
tograficzne, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
naklejki adresowe, obrusy papierowe, ołówki, papier, papier 
do pisania [listowy], papier do zawijania, papier toaletowy, 
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pędzle, przybory 
do pisania, spinacze biurowe, tablice ogłoszeniowe z kar-
tonu lub papieru, taśmy papierowe, torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tusz, 
zeszyty, 25 berety, bielizna, bluzy i bluzki, buty narciarskie 
i piłkarskie, czapki, dresy, koszule, obuwie, obuwie sportowe, 
odzież, odzież sportowa, odzież ze skóry, ubrania, ubrania dla 
kolarzy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne 
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, deski sur-
fingowe, deskorolki, dyski sportowe, gry i gry stołowe i to-
warzyskie, hantle, huśtawki, kije bilardowe, kije golfowe, kije 
hokejowe, kije do baseballu, kości do gry, kręgle, kule bilar-
dowe, kule do gier, latawce, lotnie, łyżwy, narty, piłki do gier, 
płetwy do pływania, rękawice sportowe, rowery treningowe 
stacjonarne, sanki, stoły bilardowe, szachownice i szachy, tar-
cze strzeleckie, wędki do łowienia, warcaby, wrotki, talie kart, 
36 dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach 
kupna sprzedaży nieruchomości, zarządzanie nieruchomo-
ściami, 39 usługi transportowe, transport samochodowy, 
magazynowanie towarów, pakowanie produktów.

(210) 464611 (220) 2016 12 01
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) 

(531) 01.15.15, 19.07.01
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty che-
miczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
biologiczne do celów innych niż medyczne lub weteryna-
ryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungi-
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające 
dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fos-
forany, gleba próchniczna, guano, humus, pokrycia humuso-
we, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz 
środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki 
chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, her-
bicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, 
podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, prepa-
raty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako 
nawozy, superfosfaty, preparaty do oczyszczania z tłuszczy 
do celów przemysłowych, torf jak nawóz, ziemia do uprawy, 
preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 3 ko-
smetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji wło-
sów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, 
mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, 
środki do namaczania i prania, płyny zmiękczające do pra-
nia, preparaty, proszki do prania, pasty do zębów, preparaty 
do oczyszczania z tłuszczy dla celów gospodarstwa domo-
wego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
chwastobójcze, preparaty odstraszające owady, preparaty 
odstraszające insekty dla psów i kotów, preparaty do nisz-
czenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, środki 
przeciwko pasożytom, preparaty chemiczne do zwalczania 
mącznika zbożowego, środki do odstraszania owadów, środ-
ki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środ-
ki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze, 
preparaty do dezynfekcji.

(210) 471538 (220) 2017 05 11
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) 300 WYKREŚLANEK

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
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terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy 
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy kom-
puterowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z ma-
gnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem 
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty 
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery ma-
gnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, kompute-
ry, komputery przenośne, komputery przystosowane do od-
bioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów 
medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, ma-
gnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty 
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączno-
ści radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obra-
zowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware kompu-
terowy, monitory - programy komputerowe, nośniki 
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody druko-
wane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarza-
cze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne no-
śniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe jako software 
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy 
komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglą-
danie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych te-
lewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe 
do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, 
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, 
skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla 
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kom-
puterów, sterowniki informatyczne, sterujące programy 
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do na-
grywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, tele-
fony przenośne, telefony przenośne działające w systemie 
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i te-
lefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne 
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra-
ficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowo-
dowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urzą-
dzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektro-
niczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, 
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, 
zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę 
interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisy-
wania programów telewizyjnych, nagrane programy/audy-
cje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, 
nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci 
taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, 
dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możli-
wością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD 
i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, 
almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czaso-
pisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, em-
blematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, 
fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze 
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościo-
we, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie 
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, sza-
radami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy-
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektonicz-
ne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litogra-
ficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje gra-
ficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżó-

wek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki 
pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji pu-
blicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządze-
nia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski ma-
gnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kom-
paktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika-
mi w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski 
obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, fil-
my animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery 
filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalo-
nym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfi-
kujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, 
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowa-
ne do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lune-
ty optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magne-
tyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy 
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego 
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetycz-
ne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne 
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefonicz-
ne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, 
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do mon-
tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji 
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, sa-
telitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii ko-
mórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w za-
kresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw-
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, 
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety 
wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy 
do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder 
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów tele-
wizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewi-
zyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane 
programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi-
sane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmo-
wych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików 
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu-
terach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plaka-
ty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, 
broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, ga-
zety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami 
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, 
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane 
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, 
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnic-
twa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, 
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, 
podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, pu-
blikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki 
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związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eks-
portowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii pu-
blicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii 
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania 
rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizo-
wania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi 
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, 
usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, ba-
dania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji in-
formacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, 
zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakre-
sie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowy-
wania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, 
transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputero-
wych bazach danych, systematyzacja informacji w kompute-
rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogło-
szeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe 
i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wy-
najmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billbo-
ardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi 
w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w za-
kresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi 
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w za-
kresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakre-
sie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, 
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowy-
wania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji pro-
gramów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, 
sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych 
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi 
agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektronicz-
ną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym 
w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomuni-
kacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowe-
go i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów 
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów doku-
mentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk 
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji 
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpo-
wszechniania programów i informacji za pośrednictwem In-
ternetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie 
realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zle-

cenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki ko-
munikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radio-
wej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustala-
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi 
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania 
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizo-
wania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie 
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyła-
nia informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefo-
nu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności tele-
fonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu 
telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku 
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno-
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organi-
zowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu 
podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edu-
kacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środo-
wiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym 
publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochro-
ny przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji 
terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów fil-
mowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia na-
grań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usłu-
gi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów 
tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organi-
zowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakre-
sie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sym-
pozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udzia-
łem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie ksią-
żek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line ksią-
żek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktyczne-
go, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez 
połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowa-
nie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja progra-
mów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowy-
wanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze 
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT46/2018

konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural-
nych i sportowych, 42 administrowanie stronami kompute-
rowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów kompu-
terowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, in-
stalacje oprogramowania komputerowego, programowanie 
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do po-
staci elektronicznej, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektan-
tów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie 
badań naukowych w kierunku promowania świadomości 
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego czło-
wieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie rapor-
tów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednic-
twem witryny internetowej.

(210) 473475 (220) 2017 06 28
(731) RODOWICZ-ŚWIĘCICKA MAGDALENA ZUCKER CHEM, 

Warszawa
(540) ZUCKER CHEM
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna środków 
chemicznych.

(210) 473479 (220) 2017 06 28
(731) JADCZAK-SZUMIŁO TERESA, Żywiec
(540) ITEM - Centrum Psychologiczne
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 
16 książki, publikacje drukowane, 41 organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów (szkolenie), publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
udostępnienie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), 
44 usługi psychologów.

(210) 474464 (220) 2017 07 22
(731) MARIUSZ ŚCIANA, KRZYSZTOF ŚCIANA MAR-POL 

IMPORT-EXPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola
(540) ORCA

(531) 03.09.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 7 pompy wodne, 11 automatyczne urządzenia 
zraszające do nawadniania w ogrodnictwie, rozpylacze jako 
instalacje automatyczne do podlewania, 17 węże ogrodo-
we do podlewania z łącznikami, 21 rozpylacze mocowane 
do węży ogrodowych, 35 usługi prowadzenia sprzedaży 
hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Inter-
netu sprzętu ogrodniczego, w tym urządzeń zraszających 
do nawadniania w ogrodnictwie, rozpylaczy jako instalacji 
automatycznych do podlewania, węży ogrodowych do pod-
lewania z łącznikami, rozpylaczy mocowanych do węży 
ogrodowych, pomp wodnych.

(210) 475965 (220) 2017 08 30
(731) TARANTINO’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TARANTINO CRAFT BEER & FOOD

(531) 19.07.09, 27.05.01
(510), (511) 41 dyskoteki, świadczenie usług w zakresie ka-
raoke, nocne kluby, usługi świadczone przez kluby rozryw-
kowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka, 
43 restauracje, bary szybkiej obsługi (snack-bary), kawiarnia, 
restauracje samoobsługowe, usługi barowe.

(210) 477204 (220) 2017 10 03
(731) PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PC PERFECTCOLL

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kolagenowe do zastoso-
wań kosmetycznych, preparaty pielęgnacyjne spowalniające 
proces starzenia się skóry, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do włosów, środki 
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, 5 suplemen-
ty diety dla ludzi, suplementy diety o działaniu kosmetycz-
nym, kremy lecznicze, preparaty lecznicze do pielęgnacji 
zdrowia, 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych 
zabiegach pielęgnacyjnych, 10 przyrządy do terapii odmła-
dzających i terapii ciała, przyrządy i urządzenia do masażu 
i mikoromasażu kosmetycznego, urządzenia do masażu ge-
nerujące wibracje ultradźwiękowe do stosowania w kosme-
tologii, urządzenia do leczenia cellulitu, aparatura do mikro-
dermabrazji, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 
przyrządy elektromedyczne do kuracji odchudzających, 
urządzenia do zabiegów bezinwazyjnego napinania i kontu-
rowania twarzy i ciała, urządzenia do zabiegów jonoforezy, 
urządzenia do zabiegów łagodzenia podrażnień skóry, pro-
fesjonalne urządzenia kosmetologiczne do użytku domowe-
go, 11 lampy kwarcowe ultrafioletowe do celów kosmetycz-
nych, 21 aplikatory kosmetyczne, przybory kosmetyczne, 
35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej arty-
kułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 41 usługi 
edukacyjne w zakresie kosmetologii i terapii kosmetycznej, 
42 badania w dziedzinie kosmetologii, badania w dziedzi-
nie kosmetyki, testowania kosmetyków, badania naukowe 
dotyczące kosmetyków, analiza laboratoryjna w dziedzinie 
kosmetyków, 44 konsultacje dotyczące kosmetyków i za-
biegów kosmetycznych, doradztwo dotyczące kosmetyków 
i zabiegów kosmetycznych.
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(210) 477220 (220) 2017 10 03
(731) PBO NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Klonówiec

(540) PBO DEWELOPER

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny 
rachunek, 37 roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budownictwo 
przemysłowe, lądowe i wodne, montaż i konserwacja insta-
lacji budowlanych, rozbiórka obiektów budowlanych, prace 
związane z przygotowaniem terenu pod budowę, 42 projek-
towanie budynków i innych obiektów przemysłowych, do-
radztwo budowlane.

(210) 477222 (220) 2017 10 03
(731) PBO NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Klonówiec

(540) PBO DEWELOPER

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny 
rachunek, 37 roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budownictwo 
przemysłowe, lądowe i wodne, montaż i konserwacja insta-
lacji budowlanych, rozbiórka obiektów budowlanych, prace 
związane z przygotowaniem terenu pod budowę, 42 projek-
towanie budynków i innych obiektów przemysłowych, do-
radztwo budowlane.

(210) 477230 (220) 2017 10 03
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) M z Wawelu
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako 
galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, 
wyroby czekoladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurto-
wej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line) towarów obejmujących: czekoladę, cukierki, wyroby 
czekoladowe, wyroby cukiernicze, słodycze, publikowanie 

tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych promujących: 
czekoladę, cukierki, wyroby czekoladowe, wyroby cukierni-
cze, słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu 
ich sprzedaży.

(210) 479309 (220) 2017 11 22
(731) FEDEZU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FedeZu group

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 24.01.03
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace 
biurowe, 37 usługi budowlane, budowa i naprawa maga-
zynów, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa 
kotłów,  czyszczenie kominów, czyszczenie okien, eliminacja 
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o napra-
wach, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, in-
stalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje 
budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i na-
prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż 
wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, nadzór bu-
dowlany, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, 
układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi 
dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrau-
liczne, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budow-
lanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem 
żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie 
dróg.

(210) 480688 (220) 2017 12 31
(731) PONIEWIERSKI WOJCIECH SWAT CONSULTING, Kielce
(540) FKMSK

(531) 03.07.17, 02.09.18, 23.01.01, 24.01.08, 24.01.15, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 41 usługi edukacji, usługi kształcenia praktycz-
nego, w tym w dziedzinie samoobrony, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, 
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, porad-
nictwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia.

(210) 480988 (220) 2018 01 10
(731) ANDRZEJEWSKI  MARCIN AM PROJECT,  

Grodzisk Mazowiecki
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(540) BEZPIECZEŃSTWO NA WYMIAR .pl

(531) 18.07.09, 24.15.02, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 modernizacja i dostosowanie maszyn 
do przepisów, 40 cięcie, gięcie, obróbka powierzchniowa.

(210) 482472 (220) 2018 02 16
(731) PURE ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) Pure ice

(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lód do napojów chłodzących, lód naturalny 
lub sztuczny, lody, lody spożywcze, 32 woda, woda pitna, 
woda aromatyzowana, woda mineralna, woda źródlana, 
woda gazowana, woda niegazowana, woda selcerska, woda 
mineralizowana, woda wzbogacona odżywczo, woda pitna 
z witaminami, napoje, napoje izotoniczne, napoje bezalko-
holowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje 
orzeźwiające, napoje witaminizowane, napoje energetyzu-
jące, napoje owocowe, napoje gazowane, napoje niegazo-
wane, napoje dla sportowców, napoje z guaraną, bezalko-
holowe napoje niskokaloryczne, napoje mrożone, napoje 
mrożone owocowe, napoje mrożone warzywne, napoje ga-
zowane i niegazowane na bazie soków owocowych i/lub 
warzywnych, soki owocowe, mrożone soki owocowe, napo-
je typu smoothie, napoje owocowe z koncentratu, esencje 
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży hur-
towej i detalicznej lodu naturalnego lub sztucznego, w tym, 
lodu w kostkach, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i de-
talicznej poprzez Internet lodu naturalnego lub sztucznego, 
w tym, lodu w kostkach, usługi w zakresie opracowania i or-
ganizowania programów promocyjnych, usługi reklamowe 
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwięko-
wych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, 
w tym dystrybucja i publikowanie materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie prowadzenia działań reklamowych, usługi 
w zakresie prowadzenia wielkoformatowych kampanii re-
klamowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw, targów w celach gospodarczych lub reklamowych, 
usługi doradztwa dotyczącego targów i wystaw dla celów 
gospodarczych, usługi badania opinii społecznej, usługi ba-
dania rynku, usługi uzyskiwania i systematyzowania danych 
do komputerowych baz danych, usługi tworzenia tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, usługi marketingowe, usłu-
gi kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, 
39 usługi w zakresie składowania i transportu chłodniczego.

(210) 486312 (220) 2018 05 24
(731) WAWEL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) KRAK-CHEM

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.01, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 16 materiały drukowane, katalogi, prospekty, 
reprodukcje graficzne, fotografie, publikacje drukowane, al-
bumy, rysunki, plakaty, artykuły papiernicze, papier listowy 
i do pakowania, opakowania kartonowe, torby, worki, ko-
perty i woreczki z papieru i tworzyw sztucznych, wizytówki, 
nalepki, naklejki, pudła i pudełka tekturowe lub papierowe, 
kalendarze, druki do wypełniania, broszury, taśmy przylepne 
do celów biurowych, karty, zawiadomienia jako artykuły biu-
rowe, szyldy kartonowe, banery wystawowe z folii z tworzyw 
sztucznych jako materiały drukowane, kartki z życzeniami 
i okolicznościowe, teczki papierowe i z tworzyw sztucznych, 
zeszyty, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, badania biznesowe, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, również 
na stronach www, optymalizacja stron internetowych, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, publikowanie 
tekstów reklamowych, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich i kompleto-
wania dokumentacji budowlanych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, 37 budownictwo, budownictwo kubaturowe 
i przemysłowe, budowa i konserwacja rurociągów, budowa 
i naprawa magazynów, informacja o budownictwie i napra-
wach na stronach www, izolowanie budynków, konsultacje 
budowlane, montaż rusztowań, nadzór budowlany, roz-
biórka budynków, tynkowanie, układanie kabli, układanie 
nawierzchni drogowych, usługi doradztwa budowlanego, 
uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 38 łączność 
poprzez terminale komputerowe, transmisja plików cyfro-
wych, wspomagane komputerowo przesyłanie danych, wia-
domości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 
42 usługi projektowania technicznego, inżynieria technicz-
na, opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynie-
ryjne, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie 
urbanistyczne, projektowanie budowlane, usługi architekto-
niczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, prace 
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo w za-
kresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron 
internetowych dla osób trzecich, wzornictwo przemysłowe.

(210) 486314 (220) 2018 05 24
(731) WAWEL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) KCH
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 07.01.12, 07.01.24, 
26.05.01, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.12, 26.13.25

(510), (511) 16 materiały drukowane, katalogi, prospekty, 
reprodukcje graficzne, fotografie, publikacje drukowane, 
albumy, rysunki, plakaty, artykuły papiernicze, papier listo-
wy i do pakowania, opakowania kartonowe, torby, worki, 
koperty i woreczki z papieru i tworzyw sztucznych, wi-
zytówki, nalepki, naklejki, pudła i pudełka tekturowe lub 
papierowe, kalendarze, druki do wypełniania, broszury, 
taśmy przylepne do celów biurowych, karty, zawiado-
mienia jako artykuły biurowe, szyldy kartonowe, banery 
wystawowe z folii z tworzyw sztucznych jako materiały 
drukowane, kartki z życzeniami i okolicznościowe, teczki 
papierowe i z tworzyw sztucznych, zeszyty, 35 aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, również na stronach www, 
optymalizacja stron internetowych, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, publikowanie tekstów rekla-
mowych, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich i kompletowania 
dokumentacji budowlanych, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projek-
tów budowlanych, 37 budownictwo, budownictwo kuba-
turowe i przemysłowe, budowa i konserwacja rurociągów, 
budowa i naprawa magazynów, informacja o budownic-
twie i naprawach na stronach www, izolowanie budyn-
ków, konsultacje budowlane, montaż rusztowań, nadzór 
budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie 
kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi doradz-
twa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem 
sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, 42 usługi projektowania technicznego, 
inżynieria techniczna, opracowywanie projektów tech-
nicznych, usługi inżynieryjne, opracowywanie projektów 
budowlanych, planowanie urbanistyczne, projektowanie 
budowlane, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, prace badawczo-rozwojowe dla 
osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, tworzenie stron internetowych dla osób 
trzecich, wzornictwo przemysłowe.

(210) 486607 (220) 2018 06 01
(731) JÓŹWIAK RADOSŁAW, JÓŹWIAK ROBERT PPHU 

RAMARO SPÓŁKA CYWILNA, Paczkowo
(540) abitare collezione

(531) 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 40 produkcja mebli na zamówienie.

(210) 486608 (220) 2018 06 01
(731) AGRO PATENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radymno

(540) AGRO PATENT

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, a mianowicie usługi handlu detalicznego 
i hurtowego w zakresie sprzedaży nawozów: mineralnych, 
wapniowych, naturalnych, organicznych, niekonwencjonal-
nych oraz pasz i komponentów paszowych, maszyn i urzą-
dzeń rolniczych, materiału siewnego,  usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie kontaktów 
biznesowych, usługi porównywania cen, usługi aukcyjne, 
usługi w zakresie wycen handlowych, usługi importu i eks-
portu, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 
usługi prenumeraty.

(210) 486620 (220) 2018 06 01
(731) JÓŹWIAK RADOSŁAW, JÓŹWIAK ROBERT PPHU 

RAMARO SPÓŁKA CYWILNA, Paczkowo
(540) RAMARO

(531) 25.01.05, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 konserwacja mebli, renowacja mebli i tapice-
rowanie mebli, 40 produkcja mebli na zamówienie.

(210) 486899 (220) 2018 06 08
(731) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) DISCO ENERGY DRINK
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(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18, 25.01.19

(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, aperitify bez-
alkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka 
piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarza-
nia piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esen-
cje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty 
do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoho-
lowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku her-
baty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wy-
twarzania 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 serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje 
z soków owoców, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, piwo słodowe, sok pomidorowy 
jako napój, preparaty do produkcji napojów, napoje bezalko-
holowe z sarsaparilli, soki, soki warzywne jako napoje, sorbe-
ty jako napoje, syrop do lemoniady, syropy do napojów, nie-
sfermentowany moszcz winogron, woda jako napoje, woda 
gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda 
litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda 
mineralna jako napoje, woda selcerska, woda sodowa, woda 
stołowa.

(210) 486913 (220) 2018 06 09
(731) MALINOWSKA ANNA GEM STUDIO, Katowice;
KLIMAS KATARZYNA PRACOWNIA ZŁOTNICZA, Katowice
(540) oe BIZOE

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, biżuteria sztucz-
na, biżuteria emaliowana, biżuteria platynowa, biżuteria 
do kapeluszy, biżuteria do toreb, biżuteria do ubrań, artykuły 
ozdobne do użytku osobistego, metale szlachetne i ich sto-
py, naszyjniki, wyroby jubilerskie z perłami, wyroby jubiler-
skie z kamieniami szlachetnymi, pierścionki, pierścionki złote, 
pierścionki pozłacane, srebrne pierścionki, pierścionki po-
wlekane srebrem, pierścionki powlekane metalami szlachet-
nymi, pierścionki wykonane z metali nieszlachetnych, wyro-
by jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie 
do osobistej ozdoby, ozdoby, ozdoby do odzieży wykonane 
z metali szlachetnych, ozdoby do torebek wykonane z metali 
szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachet-
nymi, wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szla-
chetnych, bransoletki, amulety, łańcuszki, zawieszki, broszki, 
medaliony, naszyjniki, perły, kamienie szlachetne, syntetycz-

ne kamienie szlachetne, sztuczne kamienie szlachetne, pół-
przetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje, kamienie 
szlachetne nieobrobione i półobrobione oraz ich imitacje.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 487008 (220) 2018 06 12
(731) ADOLFO ALÚSTIZA ROMERO, Madryt, ES
(540) SYRENA INVEST
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, doradz-
two w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nierucho-
mości inwestycyjnych, doradztwo finansowe związane 
z inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usłu-
gi w zakresie lokalizacji mieszkań dla osób trzecich [stałe 
zakwaterowanie], administracja budynkami mieszkalnymi, 
zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie lokala-
mi użytkowymi, planowanie inwestycji w nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agen-
cji nieruchomości, ułatwianie finansowania nieruchomości 
promocyjnych, zapewnianie stałego zakwaterowania miesz-
kaniowego, usługi doradcze dotyczące wyceny nierucho-
mości, usługi zarządzania inwestycjami w nieruchomości, 
doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwo 
dotyczące inwestycji w nieruchomości.

(210) 487203 (220) 2018 06 18
(731) RAKOWSKI BARTOSZ AVANGARDA, Śrem
(540) E Ekwador

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
odzieży, 41 usługi rozrywkowe, dyskoteki.

(210) 487287 (220) 2018 06 19
(731) STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) SG
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(531) 29.01.12, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.13.04, 24.13.24, 
27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 15.07.03, 18.04.02

(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wieże wiatrowe, meta-
lowe konstrukcje wielkogabarytowe: platformy metalowe nie-
ruchome, suwnice okrętowe z metalu, metalowe konstrukcje 
i ramy pracujące w układach technologicznych, napędzane 
poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, ściany, pokłady 
i konstrukcje kratownicowe z metalu o różnym przeznaczeniu, 
metalowe konstrukcje urządzeń przeładunkowych: wywrotnic 
wagonowych, systemów przenośników, ładowarko-zwałowa-
rek, zwałowarek, kotwice, maszty ze stali, materiały konstrukcyj-
ne metalowe, 7 mechaniczne urządzenia sterujące do jedno-
stek pływających (statków), silniki okrętowe napędu głównego, 
kotły okrętowe główne i pomocnicze, windy okrętowe, ładun-
kowe i kotwiczne, żurawie pokładowe, 12 jednostki pływające: 
statki handlowe - trawlery - przetwórnie, masowce, drobnicow-
ce, przemysłowe bazy przetwórnie, kontenerowce, zbiornikow-
ce, statki specjalistyczne, statki pasażerskie, urządzenia sterowe 
do jednostek pływających (statków), ożebrowanie do jednostek 
pływających (statków): wręgi, ramy wręgowe, kadłuby, śruby 
okrętowe, wózki transportowe pracujące w układach technolo-
gicznych, napędzane poprzez systemy hydrauliczne i układy zę-
batek, 37 budownictwo portowe, usługi stoczniowe, instalacja, 
konserwacja i naprawy jednostek pływających, maszyn.

(210) 487289 (220) 2018 06 19
(731) STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) SG

(531) 15.07.03, 18.04.02, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.13.04, 
24.13.24, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12

(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wieże wiatrowe, me-
talowe konstrukcje wielkogabarytowe: platformy metalowe 
nieruchome, suwnice okrętowe z metalu, metalowe kon-
strukcje i ramy pracujące w układach technologicznych, 
napędzane poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, 
ściany, pokłady i konstrukcje kratownicowe z metalu o róż-
nym przeznaczeniu, metalowe konstrukcje urządzeń przeła-
dunkowych: wywrotnic wagonowych, systemów przenośni-
ków, ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, kotwice, maszty 
ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, 7 mechaniczne 
urządzenia sterujące do jednostek pływających (statków), 
silniki okrętowe napędu głównego, kotły okrętowe głów-
ne i pomocnicze, windy okrętowe, ładunkowe i kotwiczne, 
żurawie pokładowe, 12 jednostki pływające: statki handlo-
we - trawlery - przetwórnie, masowce, drobnicowce, prze-
mysłowe bazy przetwórnie, kontenerowce, zbiornikowce, 
statki specjalistyczne, statki pasażerskie, urządzenia sterowe 
do jednostek pływających (statków), ożebrowanie do jedno-
stek pływających (statków): wręgi, ramy wręgowe, kadłuby, 
śruby okrętowe, wózki transportowe pracujące w układach 
technologicznych, napędzane poprzez systemy hydraulicz-

ne i układy zębatek, 37 budownictwo portowe, usługi stocz-
niowe, instalacja, konserwacja i naprawy jednostek pływają-
cych, maszyn.

(210) 487291 (220) 2018 06 19
(731) STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) SG

(531) 15.07.03, 18.04.02, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.13.04, 
24.13.24, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24

(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wieże wiatrowe, me-
talowe konstrukcje wielkogabarytowe: platformy metalowe 
nieruchome, suwnice okrętowe z metalu, metalowe kon-
strukcje i ramy pracujące w układach technologicznych, 
napędzane poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, 
ściany, pokłady i konstrukcje kratownicowe z metalu o róż-
nym przeznaczeniu, metalowe konstrukcje urządzeń przeła-
dunkowych: wywrotnic wagonowych, systemów przenośni-
ków, ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, kotwice, maszty 
ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, 7 mechaniczne 
urządzenia sterujące do jednostek pływających (statków), 
silniki okrętowe napędu głównego, kotły okrętowe głów-
ne i pomocnicze, windy okrętowe, ładunkowe i kotwiczne, 
żurawie pokładowe, 12 jednostki pływające: statki handlo-
we - trawlery - przetwórnie, masowce, drobnicowce, prze-
mysłowe bazy przetwórnie, kontenerowce, zbiornikowce, 
statki specjalistyczne, statki pasażerskie, urządzenia sterowe 
do jednostek pływających (statków), ożebrowanie do jedno-
stek pływających (statków): wręgi, ramy wręgowe, kadłuby, 
śruby okrętowe, wózki transportowe pracujące w układach 
technologicznych, napędzane poprzez systemy hydraulicz-
ne i układy zębatek, 37 budownictwo portowe, usługi stocz-
niowe, instalacja, konserwacja i naprawy jednostek pływają-
cych, maszyn.

(210) 487295 (220) 2018 06 19
(731) STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) SG
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(531) 15.07.03, 18.04.02, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.13.04, 
24.13.24, 27.05.17, 27.05.23

(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wieże wiatrowe, me-
talowe konstrukcje wielkogabarytowe: platformy metalowe 
nieruchome, suwnice okrętowe z metalu, metalowe kon-
strukcje i ramy pracujące w układach technologicznych, 
napędzane poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, 
ściany, pokłady i konstrukcje kratownicowe z metalu o róż-
nym przeznaczeniu, metalowe konstrukcje urządzeń przeła-
dunkowych: wywrotnic wagonowych, systemów przenośni-
ków, ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, kotwice, maszty 
ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, 7 mechaniczne 
urządzenia sterujące do jednostek pływających (statków), 
silniki okrętowe napędu głównego, kotły okrętowe głów-
ne i pomocnicze, windy okrętowe, ładunkowe i kotwiczne, 
żurawie pokładowe, 12 jednostki pływające: statki handlo-
we - trawlery - przetwórnie, masowce, drobnicowce, prze-
mysłowe bazy przetwórnie, kontenerowce, zbiornikowce, 
statki specjalistyczne, statki pasażerskie, urządzenia sterowe 
do jednostek pływających (statków), ożebrowanie do jedno-
stek pływających (statków): wręgi, ramy wręgowe, kadłuby, 
śruby okrętowe, wózki transportowe pracujące w układach 
technologicznych, napędzane poprzez systemy hydraulicz-
ne i układy zębatek, 37 budownictwo portowe, usługi stocz-
niowe, instalacja, konserwacja i naprawy jednostek pływają-
cych, maszyn.

(210) 487332 (220) 2018 06 20
(731) STOWARZYSZENIE FORUM RECYKLINGU 

SAMOCHODÓW, Warszawa
(540) Fo R S

(531) 18.01.23, 24.15.03, 24.15.15, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych w zakresie recyklingu samochodów, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych 
sprzętu i urządzeń do recyklingu samochodów, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 40 ob-
róbka materiałów w zakresie recyklingu samochodów, do-
radztwo z zakresu recyklingu samochodów, 41 organizowa-
nie sympozjów, konferencji, szkoleń w zakresie recyklingu 
samochodów.

(210) 487477 (220) 2018 06 25
(731) PROMONOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) NOVOL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 materiały do budowy oraz naprawy jachtów 
i łodzi: kleje epoksydowe, kleje poliestrowe, kity, kleje na ba-
zie żywic do parkietów, materiały do prac kamieniarskich: 
kleje przemysłowe, kity i kleje epoksydowe do spajania i in-
nych napraw, akrylowe i epoksydowe wypełniacze do ka-
dłubów jachtów, łodzi, szpachlówki do karoserii samocho-
dowych, 2 podkłady i powłoki do powierzchni metalowych 
do nakładania ręcznego i natryskiwania pistoletem na bazie 
żywic poliestrowych, powłoki w postaci farb, rozcieńczalni-
ki do farb, lakiery do parkietów, akrylowe bezbarwne lakie-
ry samochodowe, lakiery samochodowe i próbki lakierów 
we wzornikach color boxes, wodorozcieńczalny lakier sa-
mochodowy, 19 materiały podłogowe z żywic poliureta-
nowych, epoksydowych lub akrylowych do wykonywania 
posadzek samopoziomujących.

(210) 487839 (220) 2018 07 04
(731) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) WHITE OAK BARRELS THE ORIGINAL  

9 HILLS Whisky ORIGINAL BLENDED

(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.01.05, 06.01.04
(510), (511) 33 whisky.

(210) 487843 (220) 2018 07 04
(731) POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA, 

Warszawa
(540) POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.01.14
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, badania biznesowe, sta-
tystyczne badania biznesowe, zarządzanie dokumentacją bizne-
sową, strategiczna analiza biznesowa, usługi doradztwa bizne-
sowego, analiza danych biznesowych, sporządzanie raportów 
biznesowych, usługi informacji biznesowej, rozpowszechnianie 
informacji biznesowych, zbieranie biznesowych danych staty-
stycznych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, wspar-
cie w dziedzinie promocji biznesu, opracowywanie pomysłów 
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dla ekonomii biznesu, dostarczanie informacji statystycznych 
dotyczących biznesu, dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przed-
siębiorstw, badania rynku i analizy biznesowe, doradztwo w za-
kresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, 
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, usługi doradcze 
w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie marketin-
gu biznesowego, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, 
konsultacje w zakresie badań biznesowych, usługi w zakresie 
strategii biznesowych, konsultacje dotyczące przygotowywa-
nia statystyk biznesowych, opracowywanie statystyk bizneso-
wych i informacji handlowych, usługi w zakresie statystycznych 
informacji biznesowych, usługi online z zakresu nawiązywania 
kontaktów biznesowych, kompilacja katalogów biznesowych 
do publikacji w Internecie, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, biznesowe usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów za-
rządzania jakością, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakre-
sie działalności marketingowej, usługi konsultacyjne i doradcze 
w dziedzinie strategii biznesowej, zarządzanie procesami biz-
nesowymi i doradztwo w tym zakresie, skomputeryzowane 
usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, 
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania 
biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, 
w tym przez Internet, organizowanie wystaw i targów w celach 
biznesowych i promocyjnych, pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, usługi 
w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów bizne-
sowych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, 41 organizowanie 
szkoleń biznesowych, prowadzenie konferencji biznesowych, 
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, szkolenia w zakre-
sie umiejętności biznesowych, usługi konsultacyjne w zakresie 
edukacji biznesowej, organizowanie konferencji, organizacja 
konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyj-
nych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie spotkań i konferencji, usługi w zakresie konfe-
rencji, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie 
konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji 
związanych z handlem, planowanie konferencji w celach edu-
kacyjnych, organizowanie konferencji związanych z reklamą, 
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie 
konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu.

(210) 487845 (220) 2018 07 04
(731) SZYMANOWSKI DANIEL, Zielona Góra
(540) GRUPA PBS
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa 
w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, 
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych do-
tyczące nieruchomości, usługi developerskie dotyczące orga-
nizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania nierucho-
mości, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządza-
nie umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w za-
kresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 

biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórne-
go i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nie-
ruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, 37 usługi 
budowlane; usługi remontowe; usługi wyburzeniowe, budo-
wa bloków mieszkalnych; budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych; budowa budynków na zamówienie; budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne; 
budowa części budynków; budowa domów; budowa domów 
na zamówienie; budowa nieruchomości; budowa nierucho-
mości komercyjnych; budowa nieruchomości mieszkalnych; 
budowa nieruchomości przemysłowych; budowanie domów; 
budowanie nieruchomości; budownictwo; nadzór nad robota-
mi budowlanymi; remont nieruchomości; remontowanie bu-
dynków; renowacja budynków; stawianie fundamentów; sta-
wianie ogrodzeń zabezpieczających; usługi budowlane; usługi 
budowlane i konstrukcyjne; usługi budowlane i naprawy bu-
dynków; usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby 
przemysłu; usługi budowlane w zakresie budynków mieszkal-
nych; usługi budowlane w zakresie stawiania budynków; usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe; usługi 
doradcze dotyczące przebudowy budynków; usługi doradcze 
dotyczące remontów budynków; usługi doradcze dotyczące 
renowacji budynków; usługi doradcze dotyczące renowa-
cji nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa; usługi doradcze w zakresie budowania; usługi 
doradztwa w zakresie budowy budynków; usługi generalnych 
wykonawców budowlanych; usługi informacyjne w zakresie 
konstrukcji budynków; usługi odnawiania budynków; usługi 
odnawiania mieszkań; usługi w zakresie remontów budynków; 
wznoszenie budynków i innych konstrukcji; wznoszenie budyn-
ków prefabrykowanych; wznoszenie obszarów mieszkalnych; 
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji; zarzą-
dzanie projektami budowlanymi na terenie budowy; zarządza-
nie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania 
budynków; zarządzanie projektem budowy, 42 usługi projek-
towania budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych 
i elektrycznych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów 
zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na projektowa-
niu wzornictwa przemysłowego, usługi polegające na aranżacji 
wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, eks-
pertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary 
gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary 
geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi do-
radztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania 
projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, 
usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(210) 488095 (220) 2018 07 11
(731) BOGDAŃSKA MONIKA, Poznań
(540) 7 cm SZKOŁA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI 

I TECHNIK KRAWIECKICH
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(531) 09.05.25, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.21, 26.04.01
(510), (511) 41 usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi 
edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne 
dla przemysłu, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, usługi 
edukacyjne związane z modą, usługi edukacyjne świadczo-
ne przez szkoły, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami 
zawodowymi, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowa-
nego nauczania.

(210) 488388 (220) 2018 07 18
(731) ABT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MenarA Hookah & Restaurant

(531) 24.17.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i restauracyjne, przy-
gotowywanie dań na zamówienie i dostarczanie do klienta, 
usługi kawiarniane, usługi barowe.

(210) 488476 (220) 2018 07 20
(731) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(540) PiaGel
(510), (511) 5 gazy do celów medycznych, gąbki do celów 
medycznych, majtki chłonne, pieluchy, majtki higieniczne, 
pieluchomajtki, pieluszki dla niemowląt, podpaski higie-
niczne, tampony, waciki do celów medycznych, wkładki 
higieniczne, 10 gąbki chirurgiczne, materace dmuchane 
do celów medycznych, materace położnicze, ochraniacze 
zębów do celów dentystycznych, prześcieradła do użytku 
medycznego, 21 gąbki kosmetyczne, gąbki do makijażu, 
gąbki do ciała, gąbki do użytku domowego, gąbki do czysz-
czenia, gąbki toaletowe, gąbki roślinne, 44 łaźnie do celów 
higienicznych, hodowla zwierząt, łaźnie tureckie, ogrodnic-
two krajobrazowe, usługi ogrodnicze, usługi w zakresie szkó-
łek roślin, usługi medyczne, opieka paliatywna, świadczenie 
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, opieka pielę-
gniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi 
dentystyczne, usługi klinik medycznych, usługi medycyny 
alternatywnej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie pie-
lęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne.

(210) 488542 (220) 2018 07 23
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term
(510), (511) 6 okładziny metalowe konstrukcyjne i budow-
lane, panele konstrukcyjne metalowe, pokrycia dachów 
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokry-
cia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, 
metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalo-
we, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufi-
towe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe 

do budynków, okładzinowe panele metalowe do pokry-
wania dachów, oszklone panele do użytku w budownic-
twie, metalowe więźby dachowe, metalowe elementy 
dachowe, metalowe materiały dachowe, deski dachowe 
z metalu, boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, 
listwy profilowe metalowe dla budownictwa, aluminium 
profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane materia-
łami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego sto-
pów, elementy wyciskanego aluminium, profile aluminio-
we, aluminium, 11 urządzenia do magazynowania energii 
cieplnej do ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne 
do ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrze-
wania, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, 
kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadza-
nia ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, 
piece słoneczne, urządzenia wytwarzające ciepło, grzej-
niki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania 
wodnego, instalacje grzewcze, urządzenia do ogrzewania, 
urządzenia elektryczne do ogrzewania, wymienniki ciepła 
inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z sa-
moregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o du-
żej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów 
centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, instala-
cje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, 
urządzenia na gorące powietrze, 42 badania naukowe, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
testowanie materiałów, technologiczne badania projekto-
we, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo 
przemysłowe, badania technologiczne, badania laborato-
ryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania 
dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, ba-
dania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące 
ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad 
procesami przemysłowymi, badania związane z fizyką, 
badania i analizy naukowe, projektowanie konstrukcji, 
projektowanie form, projektowanie graficzne, projekto-
wanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie 
ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projek-
towanie wzorów, projektowanie produktów przemysło-
wych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie 
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw autor-
skich, licencjonowanie własności przemysłowej, zarządza-
nie prawami autorskimi, licencjonowanie własności inte-
lektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie 
patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, li-
cencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjono-
wanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków 
towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjo-
nowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw 
własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez 
ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw 
własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich li-
cencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich.

(210) 488646 (220) 2018 07 25
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) RAVEN SmartCleaner

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 odkurzacze.

(210) 488704 (220) 2018 07 27
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) SMOKUŚ GRZANIEC BEZALKOHOLOWY
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, wody mineralne, napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe.

(210) 488706 (220) 2018 07 27
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) SMOKUŚ GRZANIEC BEZALKOHOLOWY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 26.04.02, 26.04.18, 04.03.03
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, wody mineralne, napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe.

(210) 488739 (220) 2018 07 30
(731) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) IdeaFlex

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 automaty samoobsługowe, elektroniczne no-
śniki danych wszystkich typów zawarte w klasie 9, w tym: 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty magnetycz-
ne, taśmy magnetyczne, taśmy magnetyczne dla kompute-
rów, dyski do rejestracji, dyskietki, dyski magnetyczne, dyski 
optyczne, dyski kompaktowe, w tym audio-wideo, CD-ROM, 
CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, BLU RAY, HD 
DVD, dyski do rejestracji, dyski kompaktowe, w tym audio-
-wideo dyski obliczeniowe, dyski optyczne, pamięci kompu-
terowe, nośniki danych w postaci pamięci komputerowej, 
dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, 

nagrane dyski kompaktowe, komputery, w tym komputery 
przenośne i inne urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt 
i akcesoria komputerowe, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, monitory, w tym monitory komputerowe, klawiatury 
komputerowe, komputerowe urządzenia wskazujące, w tym 
myszy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyj-
ne, drukarki komputerowe, napędy dysków do kompute-
rów, modemy, pamięci komputerowe, skanery, stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, urządzenia do transmisji 
danych, kable koncentryczne, kable do połączeń sieci kom-
puterowych i telekomunikacyjnych, telefony, podzespoły, 
centrale telefoniczne, dyski obliczeniowe, drukarki kompu-
terowe, oprogramowane komputerowe, publikacje elektro-
niczne, urządzenia pomiarowe, alarmy, 42 tworzenie progra-
mów komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi 
(hosting), doradztwo w zakresie informatyki, serwis oprogra-
mowania i jego konserwacja, tworzenie stron internetowych, 
opinie i ekspertyzy z zakresu informatyki, usługi inżynieryjne 
i doradztwo techniczne, wykonywanie badań i analiz tech-
nicznych zakończonych raportami, projektowanie technicz-
ne i urbanistyczne, prowadzenie badań naukowych, usługi 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
badania i usługi: naukowe, techniczne oraz związane z tym 
projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, pro-
jektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kom-
puterowego, usługi w zakresie zarządzania sieciami kompu-
terowymi mianowicie monitoring systemów sieciowych dla 
potrzeb technicznych, hosting w Internecie treści zapisanych 
w formie cyfrowej, usługi monitoringu sieci komputerowych, 
dostarczanie informacji o działaniu sieci komputerowych, 
tworzenie oprogramowania sieci umożliwianie czasowego 
korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne w celu 
umożliwiania dostępu wielu użytkownikom do globalnej 
informacyjnej sieci komputerowej dla wyszukiwania, odzy-
skiwania, przekazywania, operowania i rozpowszechniania 
różnorodnych informacji, umożliwianie czasowego korzy-
stania z narzędzi programowych innych niż ściągalne w celu 
wspomagania aplikacji programowych stron trzecich, umoż-
liwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego 
niż ściągalne dla komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, 
udoskonalanie, projektowanie, doradztwo i konsultacje do-
tyczące oprogramowania komputerowego i sprzętu kom-
puterowego przystosowanego do potrzeb osób trzecich, 
projektowanie i udoskonalanie standardów dla osób trzecich 
dotyczących projektowania i implementacji oprogramowa-
nia komputerowego, sprzętu komputerowego i sprzętu te-
lekomunikacyjnego, udostępnianie klientom informacji do-
tyczących zarządzania projektami komputerowymi, serwis 
oprogramowania, projektowanie graficzne.

(210) 488826 (220) 2018 07 30
(731) ALTRAD-MOSTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) ALTRAD MOSTOSTAL RUSZTOWANIA SZALUNKI

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, metalowe materiały budowlane, me-
talowe strukturalne komponenty budowlane, metalowe 
modułowe elementy budowlane, metalowe, przenośne 
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konstrukcje budowlane, konstrukcje budowane z meta-
lu, drabiny i rusztowania, 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, metalowe stopnie pomosto-
we stosowane do rusztowań, metalowe rampy do użyt-
ku z rusztowaniem, metalowe, strukturalne budowlane 
szkielety konstrukcji, platformy budowlane [konstrukcje] 
z metalu, metalowe komponenty budowlane w postaci 
płyt, szalunki do betonu metalowe, panele konstrukcyj-
ne 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 budowlane 
i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, niemetalowe modułowe elementy budowlane, 
niemetalowe płyty do rusztowań, niemetalowe pomosty 
robocze do użytku w rusztowaniach, platformy robocze 
[rusztowania], nie z metalu, rusztowania niemetalowe, nie-
metalowe rampy do użytku z rusztowaniem, 37 wynajem 
platform i rusztowań, instalacja rusztowań budowlanych, 
platform roboczych i budowlanych, usługi montażowe 
rusztowań budowlanych, wznoszenie rusztowań dla bu-
downictwa lądowo - wodnego, naprawa rusztowań, roz-
biórka rusztowań.

(210) 488827 (220) 2018 07 30
(731) PTASZKIEWICZ ARMAND, Gzowo
(540) KAWA i CHILI KUCHNIA meksykańska

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.11, 26.01.16, 
26.01.18, 05.11.19, 09.07.17, 26.11.03, 26.11.08

(510), (511) 43 restauracja meksykańska, kawiarnia, restau-
racje samoobsługowe, restauracje dla turystów, usługi re-
stauracji hiszpańskich, usługi restauracji hotelowych, usłu-
gi mobilnych restauracji, restauracje serwujące delikatesy, 
restauracje z grillem, usługi restauracyjne, usługi barów 
i restauracji, usługi restauracji fast-food, udzielanie infor-
macji dotyczących restauracji, usługi restauracji szybkiej 
obsługi, informacja o usługach restauracyjnych, restau-
racje oferujące dania na wynos, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, puby, usługi kawiarni, usługi barów 
kawowych.

(210) 488839 (220) 2018 07 31
(731) KRYSNORB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeluśnica

(540) FIT MEAT jakość bez kitu!

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty mięsne, konserwy mięsne.

(210) 488858 (220) 2018 07 31
(731) SADOWSKI TOMASZ, Wrocław
(540) ecONSTRUCTION

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa fabryk na zamówienie, budowa fun-
damentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budo-
wa budynków na zamówienie, budowa budynków produk-
cyjnych i przemysłowych, budowa części budynków, 
budowa dróg, budowa elektrowni, budowa elektrowni wia-
trowych, budowa elektrowni wodnych, budowa fundamen-
tów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa infrastruktu-
ry elektroenergetycznej, budowa instalacji wodociągowych, 
budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa komu-
nalnych instalacji do ogrzewania geotermicznego, budowa 
kominów, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa 
obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa pieców prze-
mysłowych, budowa rurociągów, budowa rurociągów eks-
ploatacyjnych, budowa stalowych wyrobów, budowa ulic, 
budowa użytkowych instalacji słonecznych, budowa z za-
stosowaniem ciężkiego sprzętu, budowa zakładów che-
micznych, budowa zakładów przemysłowych, budowanie 
domów, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wyko-
rzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, budow-
nictwo, budownictwo przemysłowe, burzenie konstrukcji, 
demontaż energetycznych linii przesyłowych, demontaż linii 
wysokiego napięcia, demontaż maszyn, doradztwo inżynie-
ryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi bu-
dowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej 
[usługi budowlane], dostarczanie informacji z zakresu prze-
mysłu budowlanego, eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, informacja budowlana, instalacja gazociągów 
i wodociągów, instalacja gazociągów, instalacja i naprawa 
rurociągów, instalacja kabli do dostępu do Internetu, instala-
cja izolacji termicznej w budynkach, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu 
do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, instala-
cja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, instalacja, 
konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, insta-
lacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, in-
stalacja maszyn, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja 
materiałów izolacyjnych, instalacja materiałów izolacyjnych 
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacja, na-
prawa i konserwacja rur kotłowych, instalacja przemysło-
wych zbiorników ciśnieniowych, instalacja przewodów wo-
dociągowych, instalacja rurociągów, instalacja rurociągów 
przemysłowych, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do In-
ternetu, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja syste-
mów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, 
instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, 
instalacja systemów energii wiatrowej, instalacja systemów 
energii wodnej, instalacja systemów inżynierii środowiska, 
instalacja systemów ochrony środowiska, instalacja syste-
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mów odprowadzania ciepła, instalacja systemów ogrzewania 
słonecznego, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego 
i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów pa-
neli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasila-
nych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, in-
stalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimaty-
zacyjnych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja 
urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, instalacja zbiorników na wodę deszczową, in-
stalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjne-
go i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie i naprawa 
sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu 
telekomunikacyjnego, instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie syste-
mów kontroli dostępu, instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, instalowanie urządzeń sanitarnych, insta-
lowanie urządzeń do sieci danych, instalowanie wykładzin 
rurowych w rurociągach, izolacja rur, izolacja rurociągów, 
izolacja termiczna okien, izolacja termiczna budynków, izolo-
wanie budynków, izolowanie budynków gotowych, izolowa-
nie budynków w trakcie budowy, izolowanie dachów, izolo-
wanie rurociągów, konserwacja i naprawa budynków, 
konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, 
konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja i naprawa insta-
lacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa insta-
lacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, konserwacja 
i naprawa instalacji energii słonecznej, konserwacja i napra-
wa instalacji geotermicznych, konserwacja i naprawa prze-
mysłowych zbiorników ciśnieniowych, konserwacja i napra-
wa rurociągów, konserwacja i naprawa rur używanych 
w urządzeniach przemysłowych, konserwacja i naprawa ru-
rociągów przemysłowych, konserwacja i naprawa sieci kom-
puterowych, konserwacja i naprawa sieci transmisji danych, 
konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów teleko-
munikacyjnych, konserwacja i naprawa sprzętu komputero-
wego, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, 
konserwacja i naprawa systemów rurociągów, konserwacja 
i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i napra-
wa turbin gazowych, konserwacja i naprawa urządzeń ciśnie-
niowych, konserwacja i naprawa zbiorników magazyno-
wych, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, 
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja 
instalacji przemysłowych, konserwacja maszyn przemysło-
wych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, konserwacja obiektów inżynierii wodno-
-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych 
do wystrzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, kon-
serwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca 
wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, konser-
wacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wy-
korzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, kon-
serwacja rurociągów, konserwacja systemów elektronicznych 
lub klimatyzacyjnych, konstrukcja budynków, konsultacje 
budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, 
kopanie ziemi, malowanie, malowanie metalowych po-
wierzchni w celu zapobiegania korozji, modernizacja instala-
cji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do kli-
matyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji 
do ogrzewania budynków, montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewa-
nia słonecznego, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 

montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji 
przemysłowych, montaż izolacji do budynków, nadzór bu-
dowlany, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie 
obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany 
na miejscu, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynie-
rii wodno-lądowej, nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad remontami 
budynków, nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzór 
nad robotami budowlanymi, nadzorowanie budownictwa 
podwodnego, nadzorowanie konstruowania budynków, na-
kładanie powłok na budynki, naprawa budynków, naprawa 
i konserwacja elektrowni wiatrowych, naprawa i konserwacja 
elektrowni falowych, naprawa i konserwacja elektronicznych 
paneli wyświetlających, naprawa i konserwacja instalacji 
elektronicznych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych 
i elektrycznych, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji 
do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń multime-
dialnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, na-
prawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa 
i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa i renowacja 
budynków, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produk-
cji energii, naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu, 
przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, naprawa instalacji 
i maszyn produkujących biogaz, naprawa instalacji do za-
opatrzenia w energię, naprawa lub konserwacja elektrowni 
jądrowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urzą-
dzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja gazowych 
podgrzewaczy wody, naprawa lub konserwacja generato-
rów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja konsu-
menckich urządzeń elektrycznych, naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do przetwórstwa chemicznego, naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicz-
nych, naprawa lub konserwacja pomp, naprawa lub konser-
wacja pieców przemysłowych, naprawa lub konserwacja 
transporterów (przenośników), naprawa lub konserwacja 
urządzeń do oczyszczania wody, naprawa lub konserwacja 
urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], na-
prawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa 
maszyn przemysłowych, naprawa maszyn, naprawa pojem-
ników pod ciśnieniem, naprawa pomp, naprawa sprzętu 
do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, naprawa syste-
mów doprowadzania gazu, naprawa urządzeń do oczysz-
czania wody, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, na-
prawcze roboty budowlane, naprawy budynków, obróbka 
przeciwkorozyjna, oczyszczanie strumieniowo-ścierne po-
wierzchni, oczyszczanie zbiorników na wodę, odnawianie 
budynków, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, odnawianie i reno-
wacja budynków, odnawianie wnętrz budynków, odnowa 
pomp próżniowych i części do nich, palowanie, podziemne 
prace budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie układania odpływów wody, pod-
ziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-ka-
nalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur 
wodnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur 
gazowych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie gazo-
ciągów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablo-
wania, podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablo-
wania, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania 
fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
ścieków, podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodo-
ciągów, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, 
przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych w prze-
myśle wytwórczym, przetykanie układów rurociągów wyko-
rzystywanych w przemyśle rafinacyjnym, przygotowanie te-
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renu [budownictwo], przygotowywanie terenu pod 
budowę, remontowanie budynków, renowacja betonu, re-
nowacja bojlerów przemysłowych, renowacja budynków, 
rozbieranie dróg, rozbiórka budynków, rozbiórka kominów, 
rozbiórka dachów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka maszyn 
przemysłowych, rozbiórka sprzętu przemysłowego, rozbiór-
ka zakładów przemysłowych, serwisowanie bojlerów prze-
mysłowych, serwisowanie przewodów, serwisowanie ruro-
ciągów, serwisowanie sieci elektrycznych, spawanie 
do celów naprawczych, spawanie konstrukcji stalowych 
do celów budowlanych, stabilizacja gruntu, udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń 
do oczyszczania wody, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urzą-
dzeń chemicznych, udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją generatorów energii, udzielanie in-
formacji związanych z instalacją maszyn, układanie kabli, 
układanie i budowa rurociągów, układanie kabli naziemnych, 
układanie i zakopywanie kabli, układanie kabli ziemnych, 
układanie kabli w budynkach do przekazu telekomunikacyj-
nego, układanie nawierzchni drogowych, układanie przewo-
dów telekomunikacyjnych, układanie rurociągów, układanie 
rur, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budow-
lane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane 
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budownic-
twa podziemnego wodno-lądowego, usługi budownictwa 
wodno-lądowego, usługi budowy konstrukcji tymczaso-
wych, usługi demontażu, usługi doradcze w zakresie budo-
wania, usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów 
kontroli środowiska, usługi doszczelniania budynków, usługi 
doradztwa budowlanego, usługi izolacyjne, usługi inspekcji 
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi instalowa-
nia rur, usługi inżynierii wodno-lądowej w zakresie budow-
nictwa podwodnego, usługi mechaniczne, usługi mecha-
nicznego podnoszenia w przemyśle budowlanym, usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, usługi naprawy kotłów, usługi naprawy 
rur odpływowych, usługi renowacji w zakresie rur do dostar-
czania wody, usługi uszczelniania i wodouszczelniania bu-
dynków, usługi układania rur, usługi układania przewodów 
elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
usługi w zakresie napraw rur, usługi w zakresie napraw wy-
mienników ciepła, usługi w zakresie napraw kanałów, usługi 
wykonawców instalacji elektrycznych, usługi wykonawców 
w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców 
w zakresie instalacji grzewczej, usługi zabezpieczania przed 
korozją, usługi zabezpieczania przed wilgocią, uszczelnianie 
budynków, uszczelnianie budynków podczas budowy, wier-
cenie, wbijanie pali, wyburzanie obiektów inżynierii wodno-
-lądowej, wyrównywanie terenu budowy, wywóz odpadów 
[czyszczenie], wzmacnianie gruntu, wznoszenie prefabryko-
wanych budynków i konstrukcji, wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, 
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie struktural-
nych konstrukcji stalowych, wznoszenie szalunków dla inży-
nierii wodno-lądowej, wznoszenie szalunków do celów bu-
dowlanych i konstrukcyjnych, zabezpieczanie przed korozją, 
zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, zakładanie 
instalacji geotermicznych, wznoszenie zakładów produkcyj-
nych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budo-
wy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie 
konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, 
42 analityczne usługi laboratoryjne, analiza chemiczna ziemi, 
analiza biochemiczna, analiza i badania biochemiczne, anali-

za i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza ma-
teriałów, analiza metalurgiczna, analiza naukowa, analiza 
opracowywania produktu, analiza projektu produktu, analiza 
powietrza w środowisku budowlanym, analiza zachowania 
konstrukcji budynków, analiza zachowania środków che-
micznych, analiza zachowania struktury materiałów budow-
lanych, analizy chemiczne, analizy komputerowe, analizy 
toksyczności, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, 
architektura, analizy wykonalności projektu, audyt energe-
tyczny, audyt jakości, badania architektoniczne, badania bio-
chemiczne, badania chemiczne, badania dotyczące architek-
tury, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, 
badania dotyczące budynków, badania dotyczące chemii, 
badania dotyczące maszyn przemysłowych, badania doty-
czące maszyn budowlanych, badania dotyczące ochrony 
środowiska, badania dotyczące projektowania, badania do-
tyczące technologii, badania geologiczne, badania i analizy 
naukowe, badania inżynieryjne, badania kliniczne, badania 
laboratoryjne, badania materiałowe, badania naukowe, ba-
dania nad procesami przemysłowymi, badania nad oprogra-
mowaniem komputerowym, badania naukowe i przemysło-
we, badania projektów inżynieryjnych, badania projektowe 
związane z oprogramowaniem, badania przemysłowe 
obiektów technicznych, badania techniczne, badania środo-
wiska, badania techniczne w dziedzinie kompensacji emisji 
dwutlenku węgla, badania technologiczne, badania w dzie-
dzinie chemii, badania w dziedzinie ekologii, badania w dzie-
dzinie energii, badania w dziedzinie spawania, badania 
w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, ba-
dania w zakresie bezpieczeństwa, badania w zakresie metali, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, bada-
nia w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla, badania 
z zakresu analizowania odpadów, badanie jakości produk-
tów, badanie produktów spawanych w celu określenia trwa-
łości, badanie produktów spawanych w celu określenia 
struktury, badanie w dziedzinie zmiany klimatu, certyfikacja 
[kontrola jakości], doradztwo eksperckie dotyczące techno-
logii, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradz-
two techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, doradztwo 
techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, doradztwo 
technologiczne, doradztwo technologiczne w dziedzinie 
geologii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji 
i używania energii, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, 
doradztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, doradztwo w zakresie projektów tech-
nologicznych, doradztwo w zakresie projektów architekto-
nicznych i budowlanych, doradztwo w zakresie projektowa-
nia konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie zapewniania 
jakości, doradztwo związane z pomiarami geologicznymi, 
doradztwo związane z usługami technologicznymi w dzie-
dzinie zaopatrzenia w prąd i energię, dostarczanie raportów 
inżynieryjnych, inżynieria chemiczna, inżynieria mechanicz-
na, inżynieria oprogramowania, inżynieria techniczna, inży-
nieria wodno-lądowa, kompilacja informacji dotyczących 
środowiska, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii 
środowiska, kontrola kosztów budowy, monitorowanie dzia-
łań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, 
monitorowanie konstrukcji budowlanych, monitorowanie 
wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budyn-
ków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środo-
wisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monito-
rowanie zanieczyszczonych terenów, nadzór i inspekcja 
techniczna, ocena projektu produktu, ocena zagrożeń śro-
dowiskowych, oceny w dziedzinie nauki wykonywane przez 
inżynierów, opracowanie projektów technicznych w dziedzi-
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nie budownictwa, opracowanie projektów technicznych 
w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla [offset 
CO2 ], opracowywanie produktów przemysłowych, opraco-
wywanie projektów technicznych do projektów budowla-
nych, opracowywanie systemów do zarządzania energią 
i prądem, oszacowania w dziedzinie technologii wykonywa-
ne przez inżynierów, planowanie budowy nieruchomości, 
planowanie projektu, pomiary inżynieryjne, pomiary pro-
gnozowe ustalonych emisji gazów spalinowych, pomiary 
środowiska w obrębie budynków, prace inżynieryjne, profe-
sjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne 
doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budyn-
kach, programowanie oprogramowania do zarządzania 
energią, projektowanie analiz wykonalności w zakresie pro-
jektów, projektowanie architektoniczne, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie budynków, projektowanie budyn-
ków o kontrolowanym środowisku, projektowanie 
budynków przemysłowych, projektowanie i opracowywa-
nie aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowy-
wanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, 
projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów 
i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projekto-
wanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wy-
prowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywa-
nia danych, projektowanie i opracowywanie produktów 
inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania sterowników, projektowanie i planowanie techniczne 
rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, pro-
jektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, pro-
jektowanie i planowanie techniczne elektrowni, projektowa-
nie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie 
oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramo-
wania systemowego, projektowanie produktów, projekto-
wanie produktów inżynieryjnych, projektowanie rurociągów, 
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowa-
nie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, zdal-
ny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska, 
zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami nauko-
wymi, zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu 
petrochemicznego, zapewnianie doradztwa technicznego 
dla morskiego przemysłu transportowego, zapewnianie do-
radztwa technicznego dla przemysłu rafineryjnego, wykony-
wanie pomiarów, usługi zarządzania projektami inżynieryj-
nymi, usługi w zakresie testowania materiałów, usługi 
w zakresie projektowania, usługi w zakresie przeglądów 
technicznych, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, 
usługi w zakresie testów nieniszczących, usługi w zakresie 
projektowania budynków, usługi w zakresie oceny oddziały-
wania na środowisko, usługi w zakresie pomiarów powietrz-
nych, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi 
w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie monitoro-
wania procesów przemysłowych, usługi w zakresie badań 
i kontroli środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań 
środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, 
usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie 
doradztwa technicznego, usługi w zakresie doradztwa tech-
nologicznego, usługi w dziedzinie nauk o ziemi, usługi 
w dziedzinie nauk przyrodniczych, usługi w zakresie inżynie-
rii budowlanej, usługi w zakresie badania składników prze-
pływającego powietrza, usługi technologiczne w zakresie 
produkcji, usługi technologiczne w zakresie projektowania, 
usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, 
usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, 
usługi pomiarów technicznych, usługi pomiaru przepływu 
powietrza, usługi projektowania architektonicznego, usługi 
naukowo-technologiczne, usługi monitoringu środowiska 

naturalnego, usługi planowania w zakresie inżynierii wodno-
-lądowej, usługi liczenia cząstek w przepływającym powie-
trzu, usługi kontroli jakości wody, usługi konsultacyjne w za-
kresie środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne 
w zakresie technologii, usługi konsultacyjne w zakresie tech-
nologii kontroli, usługi konsultacyjne dotyczące planowania 
środowiskowego, usługi inżynieryjne i w zakresie architektu-
ry, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycz-
nej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowisko-
wej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, 
usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi do-
radztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, usługi do-
radztwa technologicznego, usługi doradztwa technologicz-
nego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, 
usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budow-
lanej, usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie 
ochrony środowiska, usługi doradcze związane z bezpie-
czeństwem środowiska, usługi doradcze związane z wydaj-
nością energetyczną, usługi doradcze w zakresie zanieczysz-
czenia środowiska, usługi doradcze w zakresie kontroli 
zanieczyszczeń, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemy-
słowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi do-
radcze dotyczące zużycia energii, usługi doradcze dotyczące 
ochrony środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony śro-
dowiska, usługi badawcze związane z budownictwem, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków prze-
mysłowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowy-
wania planów architektonicznych, usługi architektoniczne 
dotyczące zagospodarowania terenu, usługi analityczne w za-
kresie oceny składu chemicznego płynów, usługi analizy bio-
chemicznej przepływu powietrza, udzielanie porad technicz-
nych związanych ze środkami oszczędności energii, 
udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowa-
niami projektów technicznych dotyczących wykorzystywa-
nia naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związa-
nych z badaniami technologicznymi, udzielanie informacji 
naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlen-
ku węgla, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemy-
słowej, udzielanie informacji, doradztwo i konsultacje w zakresie 
równoważenia emisji dwutlenku węgla, testowanie sygnałów 
telekomunikacyjnych, testowanie systemów elektronicznego 
przetwarzania danych, testowanie urządzeń w dziedzinie 
inżynierii elektrycznej, testowanie zagrożenia hałasem śro-
dowiska, testy inżynieryjne, testy kontroli jakości, testy me-
talurgiczne, testowanie materiałów, testowanie maszyn, te-
stowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska 
naturalnego, testowanie filtrów, testowanie i ocena materia-
łów, technologiczne badania projektowe, świadczenie 
usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny po-
ziomów zanieczyszczenia, studium wykonalności technicz-
nej, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, 
sporządzanie projektów i opracowywanie systemów foto-
woltaicznych, sporządzanie raportów technologicznych, 
sporządzanie rysunków technicznych, przygotowywanie 
raportów związanych z opracowaniami projektów technicz-
nych do projektów budowlanych, przygotowywanie rapor-
tów dotyczących badań technologicznych, rysowanie kon-
strukcji, przegląd wadliwych konstrukcji, przeprowadzanie 
badan jakościowych, prowadzenie badań inżynierskich, projek-
towanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego.

(210) 488886 (220) 2018 08 01
(731) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) 

(531) 02.01.01, 29.01.06
(510), (511) 9 automaty samoobsługowe, elektroniczne no-
śniki danych wszystkich typów zawarte w klasie 9, w tym: 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty magnetycz-
ne, taśmy magnetyczne, taśmy magnetyczne dla kompute-
rów, dyski do rejestracji, dyskietki, dyski magnetyczne, dyski 
optyczne, dyski kompaktowe, w tym audio-wideo, CD-ROM, 
CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, BLU RAY, HD 
DVD, dyski do rejestracji, dyski kompaktowe, w tym audio-
-wideo, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, pamięci kom-
puterowe, nośniki danych w postaci pamięci komputerowej, 
dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, 
nagrane dyski kompaktowe, komputery, w tym komputery 
przenośne i inne urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt 
i akcesoria komputerowe, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, monitory, w tym monitory komputerowe, klawiatury 
komputerowe, komputerowe urządzenia wskazujące, w tym 
myszy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyj-
ne, drukarki komputerowe, napędy dysków do kompute-
rów, modemy, pamięci komputerowe, skanery, stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, urządzenia do transmisji 
danych, kable koncentryczne, kable do połączeń sieci kom-
puterowych i telekomunikacyjnych, telefony, podzespoły, 
centrale telefoniczne, dyski obliczeniowe, drukarki kompu-
terowe, oprogramowane komputerowe, publikacje elektro-
niczne, urządzenia pomiarowe, alarmy, 42 tworzenie progra-
mów komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi 
(hosting), doradztwo w zakresie informatyki, serwis oprogra-
mowania i jego konserwacja, tworzenie stron internetowych, 
opinie i ekspertyzy z zakresu informatyki, usługi inżynieryjne 
i doradztwo techniczne, wykonywanie badań i analiz tech-
nicznych zakończonych raportami, projektowanie technicz-
ne i urbanistyczne, prowadzenie badań naukowych, usługi 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
badania i usługi: naukowe, techniczne oraz związane z tym 
projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, pro-
jektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kom-
puterowego, usługi w zakresie zarządzania sieciami kompu-
terowymi: mianowicie monitoring systemów sieciowych dla 
potrzeb technicznych, hosting w Internecie treści zapisanych 
w formie cyfrowej, usługi monitoringu sieci komputerowych, 
dostarczanie informacji o działaniu sieci komputerowych, 
tworzenie oprogramowania sieci umożliwianie czasowego 
korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne w celu 
umożliwiania dostępu wielu użytkownikom do globalnej 
informacyjnej sieci komputerowej dla wyszukiwania, odzy-
skiwania, przekazywania, operowania i rozpowszechniania 
różnorodnych informacji, umożliwianie czasowego korzy-
stania z narzędzi programowych innych niż ściągalne w celu 
wspomagania aplikacji programowych stron trzecich, umoż-
liwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego 
niż ściągalne dla komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, 
udoskonalanie, projektowanie, doradztwo i konsultacje do-

tyczące oprogramowania komputerowego i sprzętu kom-
puterowego przystosowanego do potrzeb osób trzecich, 
projektowanie i udoskonalanie standardów dla osób trzecich 
dotyczących projektowania i implementacji oprogramowa-
nia komputerowego, sprzętu komputerowego i sprzętu te-
lekomunikacyjnego, udostępnianie klientom informacji do-
tyczących zarządzania projektami komputerowymi, serwis 
oprogramowania, projektowanie graficzne.

(210) 488888 (220) 2018 08 01
(731) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) IdeaFlex

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 automaty samoobsługowe, elektroniczne no-
śniki danych wszystkich typów zawarte w klasie 9, w tym: 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty magnetycz-
ne, taśmy magnetyczne, taśmy magnetyczne dla kompute-
rów, dyski do rejestracji, dyskietki, dyski magnetyczne, dyski 
optyczne, dyski kompaktowe, w tym audio-wideo, CD-ROM, 
CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, BLU RAY, HD 
DVD, dyski do rejestracji, dyski kompaktowe, w tym audio-
-wideo, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, pamięci kom-
puterowe, nośniki danych w postaci pamięci komputerowej, 
dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, 
nagrane dyski kompaktowe, komputery, w tym komputery 
przenośne i inne urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt 
i akcesoria komputerowe, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, monitory, w tym monitory komputerowe, klawiatury 
komputerowe, komputerowe urządzenia wskazujące, w tym 
myszy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyj-
ne, drukarki komputerowe, napędy dysków do kompute-
rów, modemy, pamięci komputerowe, skanery, stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, urządzenia do transmisji 
danych, kable koncentryczne, kable do połączeń sieci kom-
puterowych i telekomunikacyjnych, telefony, podzespoły, 
centrale telefoniczne, dyski obliczeniowe, drukarki kompu-
terowe, oprogramowane komputerowe, publikacje elektro-
niczne, urządzenia pomiarowe, alarmy, 42 tworzenie progra-
mów komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi 
(hosting), doradztwo w zakresie informatyki, serwis oprogra-
mowania i jego konserwacja, tworzenie stron internetowych, 
opinie i ekspertyzy z zakresu informatyki, usługi inżynieryjne 
i doradztwo techniczne, wykonywanie badań i analiz tech-
nicznych zakończonych raportami, projektowanie technicz-
ne i urbanistyczne, prowadzenie badań naukowych, usługi 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
badania i usługi: naukowe, techniczne oraz związane z tym 
projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, pro-
jektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kom-
puterowego, usługi w zakresie zarządzania sieciami kompu-
terowymi mianowicie monitoring systemów sieciowych dla 
potrzeb technicznych, hosting w Internecie treści zapisanych 
w formie cyfrowej, usługi monitoringu sieci komputerowych, 
dostarczanie informacji o działaniu sieci komputerowych, 
tworzenie oprogramowania sieci umożliwianie czasowego 
korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne w celu 
umożliwiania dostępu wielu użytkownikom do globalnej 
informacyjnej sieci komputerowej dla wyszukiwania, odzy-
skiwania, przekazywania, operowania i rozpowszechniania 
różnorodnych informacji, umożliwianie czasowego korzy-
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stania z narzędzi programowych innych niż ściągalne w celu 
wspomagania aplikacji programowych stron trzecich, umoż-
liwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego 
niż ściągalne dla komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, 
udoskonalanie, projektowanie, doradztwo i konsultacje do-
tyczące oprogramowania komputerowego i sprzętu kom-
puterowego przystosowanego do potrzeb osób trzecich, 
projektowanie i udoskonalanie standardów dla osób trzecich 
dotyczących projektowania i implementacji oprogramowa-
nia komputerowego, sprzętu komputerowego i sprzętu te-
lekomunikacyjnego, udostępnianie klientom informacji do-
tyczących zarządzania projektami komputerowymi, serwis 
oprogramowania, projektowanie graficzne.

(210) 489048 (220) 2018 08 03
(731) ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda
(540) Anna

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), 
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowa-
nych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie 
innym niż ręczny, inkubator do jaj, bębny (części maszyn), 
ciśnienie (regulator), ciśnienie (zawory), chłodnice do silni-
ków, cylindry do maszyn, cylindry do silników, czopy (części 
maszyn), głowice cylindrów do silników, kombajny zbożowe, 
korbowody do maszyn lub motorów lub silników, łożyska 
kulkowe, łożyska (części maszyn), maszyny rolnicze, młocar-
nie, napęd (mechanizmy) inne niż do pojazdów lądowych, 
napędy łańcuchowe (mechanizmy) inne niż do pojazdów 
lądowych, napędowe (mechanizmy) inne niż do pojazdów 
lądowych, narzędzia (części maszyn), noże (części maszyn), 
osie do maszyn, osłony do maszyn, obudowy maszyn, ostrza 
(części maszyn), pasy do maszyn, pompy (części maszyn lub 
silników), prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn, 
przenośniki (maszyny), przesiewacze (maszyny), reduktory 
ciśnienia (części maszyn), regulatory (części maszyn), rolnicze 
(narzędzia) inne niż o napędzie ręcznym, rozpylacze (maszy-
ny), separatory, sieczkarnie, sita (maszyny lub części maszyn), 
sprężarki (maszyny), sprężarki (części maszyn), sterownicze 
(mechanizmy) do maszyn  silników, tłoki (części maszyn i sil-
ników), uchwyty (części maszyn), wentylatory do silników, 
zawory (części maszyn i silników), zębate koła (zespoły ma-
szynowe), złącza części silników, pasy do silników, podajniki, 
podnośniki, pokrywy (osłony, części maszyn).

(210) 489098 (220) 2018 08 06
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) PLAY NOW BOX
(510), (511) 9 dekodery, dekodery telewizyjne, oprogramo-
wanie dekoderów, części i akcesoria do dekoderów, dekode-
ry telewizji wysokiej rozdzielczości (HD), odbiorniki telewizyj-
ne, odbiorniki telewizji IP, urządzenia transmitujące 
i odbierające do nadawania telewizyjnego, aparaty telefo-
niczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefonicz-

ne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony 
przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i od-
bioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestra-
cji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
programy komputerowe, programy gier komputerowych, 
programy komputerowe antywirusowe, programy kompute-
rowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, 
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z ze-
wnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektro-
niczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne 
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwy-
ty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty 
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, 
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na ta-
petę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako opro-
gramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery 
cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czyt-
niki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do do-
mowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na ob-
wodach elektronicznych i dyskach CD ROM do podręcznych 
gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści au-
dio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamo-
wych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych 
-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośred-
nictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, syste-
matyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych do-
stosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi 
świadczone w systemie on-line, prowadzenie kupna 
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu 
internetowego dla sprzedaży towarów tj. dekodery, aparaty 
telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii 
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania 
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informa-
cji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie 
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, 
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wy-
świetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki da-
nych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i po-
krowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty 
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, 
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na ta-
petę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako opro-
gramowania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi 
w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi 
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i ob-
razu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania 
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez 
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji 
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania 
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego po-
wiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach tele-
komunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, 
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputero-
wych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za po-
mocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty 
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elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej 
i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne sperso-
nalizowane w zakresie dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia 
w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzeda-
ży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycz-
nymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania 
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, 
cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych 
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pi-
semnych informacji za pośrednictwem sieci towarów i usług 
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, 
telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjne-
go, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci 
komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wi-
reless broadcasting), usługi nadawcze i zapewnianie dostę-
pu w ramach telekomunikacji do filmów i programów wideo 
dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo na żądanie”, 
usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych 
świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów 
komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpo-
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk roz-
rywkowych i sportowych, programów informacyjnych, usłu-
gi: emisji telewizyjnej i radiowej, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, 
naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przeka-
zu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród 
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji pro-
gramów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem 
przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewi-
zyjny, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmo-
wych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomuni-
kacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, 
wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewi-
zyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 
41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów ki-
nowych, fotografia, usługi gier świadczone on-line, gry ha-
zardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instrukta-
że, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organi-
zacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konfe-
rencje, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie 
konkursów, organizowanie konkursów piękności, publikowa-
nie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, 
organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
nauczanie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenia warsz-
tatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie zawodów sportowych, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publi-
kowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowa-

nie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwa-
cja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, 
widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, 
salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle 
na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie 
napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, pu-
blikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, 
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi dys-
trybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego 
publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezente-
rów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, usługi trenera oso-
bistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych jako 
forma rozrywki, informacje o wypoczynku.

(210) 489264 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) KUBUS
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniacza-
ne, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci prze-
kąsek, dżemy owocowe, dżemy, owoce w puszkach, owo-
ce konserwowane, owoce kandyzowane, mrożone owoce, 
napoje mleczne zawierające owoce, owoce lukrowane, 
galaretki owocowe, desery owocowe, przekąski na bazie 
owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne, napoje 
mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki 
zbożowe, przekąski zbożowe, chipsy [produkty zbożo-
we], biszkopty, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, ciastka, 
kruche ciastka (herbatniki), ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, cukierki, pomadki [cukierki], cukierki, batony 
i guma do żucia, słodycze [cukierki], gofry, galaretki owo-
cowe [słodycze], herbatniki petit-beurre, herbatniki, sor-
bety [lody wodne], lody na bazie jogurtu [lody jako głów-
ny składnik], lody, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, krakersy, krakersy z preparatów zbożowych, płat-
ki kukurydziane, miód, preparaty zbożowe pokryte cu-
krem i miodem, musy owocowe [sosy], musy (słodycze), 
słodycze, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, 
przekąski ze zboża, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bez-
alkoholowe zawierające soki owocowe, koktajle [bezalko-
holowe napoje owocowe], napoje o smaku warzywnym, 
soki warzywne [napoje], soki warzywne, napoje owoco-
we, soki owocowe do użytku jako napoje, napoje bezalko-
holowe o smaku owocowym, wody mineralne i gazowa-
ne, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające 
głównie soki owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, 
bezalkoholowe, syropy do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
napoje izotoniczne i energetyczne.

(210) 489282 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER TYDZIEŃ CHEŁMSKI
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [pe-
riodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje 
drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie reklam, reklama zewnętrzna, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglą-
du prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotore-
portaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
usługi reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych 
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książek i czasopism, organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania].

(210) 489386 (220) 2018 08 14
(731) GOIK ADAM, Katowice
(540) CONTRAKT

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, prace biurowe, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie 
naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi 
konsultacyjne i doradcze związane z instalacją, konserwa-
cją i naprawą sprzętu komputerowego, 42 usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, wynajem sprzętu i urządzeń 
komputerowych.

(210) 489424 (220) 2018 08 16
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) Projekt ART-RAM

(531) 25.07.03, 27.05.01
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, alu-
minium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego 
aluminium, 16 krosna malarskie, sztalugi malarskie, płót-
na malarskie, obrazy artystyczne, obrazy i zdjęcia, oprawki 
na zdjęcia lub obrazy, 20 listwy wykonane z substytutów 
drewna do ram do obrazów i zdjęć, ramy obrazów,  listwy 
do obrazów, listwy do ram obrazów i zdjęć, listwy wykona-
ne z drewna do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane 
z tworzy w sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, ramki 
na obrazy i fotografie, 42 prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, opracowanie projektów technicznych, 
projektowanie form, projektowanie konstrukcji, badania na-
ukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go, prace badawczo- rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania 
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania 
naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysło-
wymi, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, pro-
jektowanie techniczne, projektowanie nowych produktów, 
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemy-
słowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie 
metod produkcji, prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
produktów, 45 zarządzanie i wykorzystywanie praw własno-

ści przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjono-
wanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie 
własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi, 
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie 
technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie 
zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności 
przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, li-
cencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw 
autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eks-
ploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego 
poprzez ich licencjonowanie.

(210) 489425 (220) 2018 08 16
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) Projekt HCA system

(531) 25.07.03, 27.05.01
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, alumi-
nium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego alu-
minium, termoizolowane profile metalowe, profile metalo-
we do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, 
boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia meta-
lowe, listwy profilowa metalowe dla budownictwa, metalo-
we pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelek-
trycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, 
panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalo-
we, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefa-
brykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe z metalu, 
pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalo-
we, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne meta-
lowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufi-
towe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe 
do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izola-
cyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe 
panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele 
do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane mate-
riałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego sto-
pów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wy-
świetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, 
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne 
kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele 
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słonecz-
ne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory 
słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urzą-
dzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, 
systemy chłodzące do lodowisk, urządzenia do chłodzenia 
powietrza, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego 
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje 
klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie 
do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki 
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów 
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centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane 
w oknach, systemy HVAC do ogrzewania, wentylacji i klima-
tyzacji, 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania 
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania 
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania 
naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysło-
we, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie 
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, 
projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projek-
towanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, 
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemy-
słowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie 
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, 45 zarzą-
dzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie 
praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez 
ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, 
licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie 
własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licen-
cjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych 
wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, 
licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowa-
nie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, 
licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja 
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez 
ich licencjonowanie.

(210) 489426 (220) 2018 08 16
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) Projekt POLPANEL

(531) 25.07.03, 27.05.01
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, alumi-
nium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego alu-
minium, boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, 
listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelek-
trycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budow-
lane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe 
metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, 
prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe 
ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele 
dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe pane-
le okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne 
z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, me-
talowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe 
panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele meta-
lowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku 
w budownictwie, aluminium wzmacniane materiałami 
ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, 

aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświe-
tlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, 11 ogrzewanie 
podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, 
instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, 
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyza-
cyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne 
niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego 
ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją 
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości 
na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrze-
wania, 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, bada-
nia technologiczne, badania laboratoryjne, badania środo-
wiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, 
badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techni-
ki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe 
i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, 
projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowa-
nie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie tech-
niczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych 
produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produk-
tów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, 
projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek 
wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami, 45 zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowa-
nie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie 
własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi, 
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie 
technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie 
zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności 
przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, 
licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie 
praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwo-
ju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autor-
skiego poprzez ich licencjonowanie.

(210) 489502 (220) 2018 08 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) stówki
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kieł-
basa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa.

(210) 489503 (220) 2018 08 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) stuprocentówki
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kieł-
basa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa.

(210) 489504 (220) 2018 08 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) 100-procentówki
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kieł-
basa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa.

(210) 489520 (220) 2018 08 20
(731) SLAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lędziny
(540) SLAVI

(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami metalowymi, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyj-
nych, nitowanie, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie 
i montowanie wykonanych elementów, wyrób produktów 
na zamówienie, obróbka i przetwarzanie materiałów, obrób-
ka metali, 42 doradztwo technologiczne i techniczne.

(210) 489540 (220) 2018 08 20
(731) KOBYLAŃSKI DARIUSZ IODO 79, Gdańsk
(540) IODO 79 AD

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 audyty finansowe, audyty działalności go-
spodarczej, audyty przedsiębiorstw, doradztwo gospodar-
cze, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
działalność promocyjna i marketingowa, 45 usługi związane 
z administrowaniem i ochroną danych osobowych w tym 
usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych, usłu-
gi inspektora ochrony danych osobowych.

(210) 489549 (220) 2018 08 20
(731) RADŁOWSKA ELŻBIETA  

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Lwówek Śląski
(540) PAMPOoCH

(531) 01.15.07, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji, usługi barów typu fast food 
na wynos.

(210) 489567 (220) 2018 08 21
(731) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) SMACZNIE i SZYBKO

(531) 29.01.13, 03.05.01, 03.05.24, 26.11.01, 26.11.13, 26.01.01, 
26.01.15, 27.05.01

(510), (511) 29 dżemy, dziczyzna, ekstra oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, drób, dipy, desery mleczne, de-
sery owocowe, buliony [gotowe], potrawy rybne, potrawy 
mięsne gotowane, jaja ptasie i produkty z jaj, gotowe po-
siłki zawierające [głównie] jajka, sałatki warzywne, sałatki 
gotowe, sałatki owocowe, pokrojone sałatki warzywne, 
sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przy-
stawkę, sałatki na bazie ziemniaków, warzywa mrożone, 
warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa 
konserwowane, konserwowane warzywa, warzywa ma-
rynowane, warzywa liofilizowane, warzywa w słoikach, 
caponata [duszone warzywa], warzywa konserwowane 
[w oleju], warzywa w plasterkach, konserwowe, pasty 
warzywne, warzywne pasty do smarowania, proszki wa-
rzywne, chipsy warzywne, burgery warzywne, mieszanki 
warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, gotowe dania warzywne, ekstrakty warzywne 
do gotowania, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], 
zupy, zupy błyskawiczne, zupy bisque, zupy w puszkach, 
błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, zupy (składni-
ki do sporządzania -), pasztet z wątróbki, pasztet z gęsich 
wątróbek, pasztet warzywny, pasty spożywcze wytwo-
rzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pa-
sty z wątróbki, opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształ-
cie rurek [chikuwa], gotowane na parze lub opiekane 
kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], pasty rybne, pasty 
z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, pasty mlecz-
ne do smarowania, pasty do smarowania na bazie mleka 
z niską zawartością tłuszczu, pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, pasty z trufli, pasty do smarowania składające się 
z orzechów laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, 
pasty na bazie orzechów, pasty do smarowania na bazie 
warzyw, pasty na bazie czosnku do smarowania, tapena-
dy (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), pasty do smarowania 
składające się głównie z owoców, pasty do zup, ryby, ryby 
solone, ryby przetworzone, ryby mrożone, ryby wędzone, 
ryby suszone, ryby marynowane, ryby konserwowane, 
mrożone gotowane ryby, ryby w puszkach, ryby w oliwie 
z oliwek, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla 
ludzi, owoce morza [nieżywe], konserwowe owoce morza, 
przetworzone owoce morza, przystawki mrożone składa-
jące się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składa-
jące się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy 
obiadowe składające się głównie z owoców morza, przy-
stawki gotowe do spożycia, składające się przede wszyst-
kim z owoców morza, mrożone pakowane przystawki 
składające się głównie z owoców morza, ciasto z krabem, 
zagęszczone sosy pomidorowe, fasola pieczona w so-
sie pomidorowym, przyprawy smakowe (pikle), surówka 
z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (cole-
slaw), owoce morza konserwowane, suszone owoce mo-
rza, produkty z owoców morza, galaretki z owoców mo-
rza, pasta z owoców morza, ekstrakty z owoców morza, 
pasty rybne i z owoców morza, 35 promocja sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, usługi w zakresie pro-
mocji handlu, usługi reklamowe i marketingowe, reklama 
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za pośrednictwem Internetu, prezentowanie produktów 
w Internecie i mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi handlu detalicznego za pośrednictwem Internetu 
gotowymi posiłkami, napojami, żywnością, porównywa-
nie cen dotyczących usług sprzedaży gotowych posiłków, 
napojów, żywności, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, w tym 
przede wszystkim z zakresu gastronomii, zapewnienie 
platformy internetowej umożliwiającej porównanie ofert 
restauracji, barów, kafeterii, usługa prowadzenia platformy 
internetowej do zamawiania posiłków, napojów, żywności 
on-line, telemarketing, sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie promocji handlu, informacja o działalności go-
spodarczej, zarządzanie i kompilacja komputerowej bazy 
danych, marketing, prezentowanie produktów w Interne-
cie i w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, outsour-
cing w dziedzinie doradztwa handlowego, porównywa-
nie cen dotyczących usług sprzedaży gotowych posiłków, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
rynkowe badania, sortowanie danych w bazach kompu-
terowych, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, telemarketing, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży 
towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
39 usługi transportu i dostaw, dostawa gotowych posił-
ków, napojów, żywności, dostawa pizzy, dostarczanie 
towarów, w szczególności posiłków, napojów, żywności 
zamówionych przez Internet lub telefon, transport po-
siłków, żywności, napojów, pakowanie gotowych posił-
ków, napojów, żywności, usługi kurierskie, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organi-
zowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie ban-
kietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
restauracje z grillem, restauracje serwujące delikatesy, 
restauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania 
na wynos, restauracje dla turystów, puby, przygotowy-
wanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żyw-
ność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadcze-
nie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje 
w obiektach na zjazdy, usługi cateringu zewnętrznego, 
usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi 
kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla szkół, usłu-
gi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe obwoźne, 
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji hotelo-
wych, usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, 
bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie przy-
borów kuchennych, wypożyczanie szklanych naczyń, wy-
pożyczanie sztućców, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 

wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach.

(210) 489572 (220) 2018 08 21
(731) WILK WIKTOR KAROL, WIELICZKA
(540) WOLF BROTHERS
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów 
kosmetycznych, aromaty [olejki eteryczne], bazy do perfum 
kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfume-
ryjne], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chu-
steczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dez-
odoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory 
z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chronią-
ce przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, 
farby do brody, heliotropina, jonony [wyroby perfumeryjne], 
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mieszaniny 
zapachowe potpourri, mleczko migdałowe do celów ko-
smetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz-
nych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dez-
odoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki 
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum 
i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, pałeczki zapa-
chowe, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, po-
madki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
preparaty do odymiania [perfumy], preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobi-
stej, preparaty toaletowe, produkty do odświeżania oddechu 
w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, 
puder do twarzy, saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpie-
lowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szam-
pony, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 
środki do czyszczenia zębów, środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, 
woda kolońska, woda perfumowana, wosk do depilacji, wosk 
do wąsów, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż 
do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 4 knoty 
do lamp, knoty do świec, oświetlenie bożonarodzeniowe 
[świece], parafina, światełka nocne [świeczki], świece, świe-
ce zapachowe, wosk [surowiec], wosk pszczeli, wosk pszczeli 
stosowany w produkcji kosmetyków.

(210) 489586 (220) 2018 08 22
(731) WESTFAL NATALIA, Dziwnówek
(540) VELA MARE
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(531) 18.03.02, 18.03.09, 18.03.23, 01.15.24, 26.11.08, 26.11.13, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi doradztwa specjalistycznego w spra-
wach działalności gospodarczej w zakresie obrotu nierucho-
mościami, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą 
dotyczącą nieruchomości, wycena nieruchomości, prezento-
wanie w mediach nieruchomości dla celów sprzedaży deta-
licznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja 
sprzedaży nieruchomości dla osób trzecich, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, aktualizacja materiałów re-
klamowych dotyczących obrotu i wynajmu nieruchomości, 
36 usługi dotyczące administrowania i zarządzania nierucho-
mościami, agencje mieszkaniowe dotyczące nieruchomości, 
agencje mieszkaniowe w handlu nieruchomościami oraz po-
średnictwo w tym zakresie, ściąganie czynszów, dzierżawa 
nieruchomości, informacja o ubezpieczeniach nieruchomości, 
usługi dotyczące wyceny kosztów naprawy i remontu nieru-
chomości, wynajmowanie mieszkań i obiektów użyteczności 
publicznej, wycena nieruchomości, doradztwo w sprawach 
ubezpieczenia nieruchomości, pośrednictwo w zakresie udzie-
lania kredytów pod zastaw oraz kredytów ratalnych, 43 domy 
turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, hostele, pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi katerin-
gowe, informacja hotelowa, motele, obsługa zakwaterowania 
członków organizacji, opieka nad dziećmi w żłobkach i klubach 
malucha, ośrodki opieki dziennej, domy dla ludzi w podeszłym 
wieku, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne 
placówki opieki nad ludźmi w podeszłym wieku, przedszkola-
kami i małymi dziećmi, campingi, pola namiotowe, domy dla 
rekonwalescentów, domy turystyczne, sanatoria.

(210) 489597 (220) 2018 08 22
(731) WAGNER KAROL, Kościelisko
(540) SOŚNICA

(531) 05.13.15, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23, 05.01.05, 
05.01.10, 05.01.16

(510), (511) 39 rezerwacje miejsc w pensjonatach, 43 usługi 
hotelowe, biura zakwaterowania, pensjonaty, wynajmowa-
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie sal, 
usługi rezerwacji pokoi, usługi recepcyjne do tymczasowe-
go zakwaterowania, rezerwacje miejsc w hotelach.

(210) 489614 (220) 2018 08 23
(731) SALONY OPTYCZNE ONLINE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Nadolice Wielkie

(540) evO₂fit

(531) 01.15.15, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 roztwory do szkieł kontaktowych, preparaty 
czyszczące do szkieł kontaktowych, 9 pojemniczki na szkła 
kontaktowe, szkła kontaktowe, soczewki do okularów, so-
czewki korekcyjne (optyka), soczewki optyczne, okulary, 
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciw-
słoneczne, oprawki do okularów, etui na okulary, soczewki 
do okularów.

(210) 489656 (220) 2018 08 24
(731) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NASTĘPNY PROSZĘ!

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 książki, czasopisma, materiały drukowane, 
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, 
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teletur-
niejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów 
informacyjnych, programów z internetowym udziałem wi-
dzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwię-
ku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu 
i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycz-
nych, przekazu satelitarnego, audycje telewizyjne, audycje 
radiowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowe-
go, 41 publikowanie książek, czasopism, publikacje multime-
dialne, wydawanie książek i czasopism w postaci elektronicz-
nej, wydawanie audiobooków, udostępnianie książek online, 
produkcja i montaż filmów, reportaży, programów telewi-
zyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie tele-
turniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów 
i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów i słucha-
czy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagranio-
wego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań filmowych 
i dźwiękowych, obsługa techniczna i menadżerska produk-
cji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych i teleko-
munikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefo-
nie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, 
programowanie komputerowe, utrzymanie oraz udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej, projektowanie systemów kompu-
terowych, doradztwo w zakresie projektowania stron inter-
netowych, doradztwo w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci 
Internet - kawiarenka internetowa, dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych.

(210) 489660 (220) 2018 08 24
(731) BARAŃSKI BOGUSŁAW, Rumia
(540) AGRORAZEM
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], 35 badania bizneso-
we, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 41 organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism.

(210) 489671 (220) 2018 08 24
(731) GTC GALERIA CTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GJ Galeria Jurajska

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, prospekty, pla-
katy, foldery, katalogi, broszury, ulotki, drukowane materiały 
reklamowe, biurowe, drukowane materiały informacyjne, 
mapy, zaproszenia, dyplomy, drukowane materiały firmo-
we, koperty, kubki papierowe, torby na zakupy z papieru  
i/lub tworzyw sztucznych, kalendarze, opakowania z karto-
nu, 35 usługi prowadzenia sprzedaży różnorodnych towarów 
w sklepie wielobranżowym, w tym w aptece i/lub w hurtow-
ni oraz za pośrednictwem sieci Internet, administrowanie 
i zarządzanie centrami handlowo - rozrywkowymi. sklepami, 
punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą prowadzenie marketingu, organizacji pro-
mocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z tworze-
niem sieci handlowych i gastronomicznych oraz reprezen-
towaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi 
polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organi-
zowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmo-
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy 
towarów, usługi w zakresie agencji importowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi 
związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie 
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlo-
wej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób 
trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy 
radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków 
elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn 
sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, 
rozrywkowych w celach handlowych, 36 wydzierżawia-
nie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie 
obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem 
powierzchni handlowych i usługowych w centrum handlo-
wo - rozrywkowym, ich administrowanie, zbieranie czynszu, 
usługi wyceny powierzchni w centrum handlowo - usługowo 
- rozrywkowym, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem 
i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena 
nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kanto-
rów wymiany walut, 37 wznoszenie obiektów budowlanych 
wszelkiego typu wykonywanie robót budowlanych wykoń-
czeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych, wyko-
nywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie 
obiektów, 39 usługi zaopatrzeniowe, wynajmowanie miejsc 
parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem 
przedmiotów dystrybuowanych w centrum handlowym, 

usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowy-
wania, usługi transportowe, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, wypożyczanie pojazdów, 41 usłu-
gi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie fitness 
i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie 
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organi-
zowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie 
wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizo-
wanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festy-
nów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie pro-
wadzenia sal kinowych, prowadzenia salonów urody, usługi 
w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania 
obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, pro-
dukcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych 
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyj-
ne, tłumaczenia, użytkowanie i wynajmowanie sal kinowych, 
wynajmowanie obiektów i sal rekreacyjnych, sportowych 
i rozrywkowych na cele imprez kulturalnych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych i sportowych, 43 usługi gastronomiczne, 
prowadzenie kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługo-
wych, posiłki gastronomiczne, punktów gastronomicznych, 
hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz 
ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 45 ochrona 
obiektów.

(210) 489673 (220) 2018 08 24
(731) CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Canpol babies EasyStart

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły do karmienia i smoczki, butel-
ki do karmienia niemowląt lub dzieci, kubki z ustnikiem 
do karmienia niemowląt lub dzieci, kapturki sutkowe, lakta-
tory, nakładki silikonowe do karmienia, pojemniki na butelki 
do karmienia, zamknięcia do butelek do karmienia, wkładki 
laktacyjne.

(210) 489674 (220) 2018 08 24
(731) CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EasyStart to Motherhood

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły do karmienia i smoczki, butel-
ki do karmienia niemowląt lub dzieci, kubki z ustnikiem 
do karmienia niemowląt lub dzieci, kapturki sutkowe, lakta-
tory, nakładki silikonowe do karmienia, pojemniki na butelki 
do karmienia, zamknięcia do butelek do karmienia, wkładki 
laktacyjne.

(210) 489675 (220) 2018 08 24
(731) CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Canpol babies EasyStart

(531) 01.05.01, 01.05.07, 02.05.04, 02.05.23, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 29.01.15

(510), (511) 10 artykuły do karmienia i smoczki, butel-
ki do karmienia niemowląt lub dzieci, kubki z ustnikiem 
do karmienia niemowląt lub dzieci, kapturki sutkowe, lakta-
tory, nakładki silikonowe do karmienia, pojemniki na butelki 
do karmienia, zamknięcia do butelek do karmienia, wkładki 
laktacyjne.

(210) 489683 (220) 2018 08 24
(731) KASZA KATARZYNA, Stargard Gdański
(540) Body&Créma

(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.25, 
11.03.04, 11.03.20, 01.15.11, 26.11.06, 26.11.13

(510), (511) 30 aromaty do napojów, aromaty kawowe, cia-
sta, ciastka, cukierki, cukier, czekolada, czekolada do picia, 
napoje na bazie czekolady, kawy, herbaty, kakao, wyroby 
z czekolady, kawa, kawa nie palona, kawa ziarnista, kawa 
mielona, herbata, lody, herbatniki, wyroby cukiernicze na ba-
zie czekolady, kakao, kawy, mrożona kawa, mrożona herbata, 
substytuty kawy, syropy do celów spożywczych, słodziki, 
35 usługi agencji importowo-eksportowej, wynajem auto-
matycznych dystrybutorów, dekoracja wystaw sklepowych 
i punktów gastronomicznych, doradztwo w zakresie orga-
nizacji, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z gastronomią, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z pro-
wadzeniem kawiarni, cukierni, pijalni czekolady, herbaciarni, 
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek towarów, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w specjalnie oznaczonych punktach, sprzedaży hurtowej 
oraz w internetowym sklepie wysyłkowym różnego rodzaju 
wyrobów cukierniczych, w tym różnych gatunków kawy, 
herbaty i czekolady do picia, urządzeń do zaparzania kawy, 
herbaty, zastawów ceramicznych oraz sprzętu potrzebnego 
do przygotowania różnego rodzaju napoi gorących, organi-
zowanie targów w celach handlowych i reklamowych, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, zakupy produktów dla 
osób trzecich, 43 usługi związane z prowadzeniem lokali ga-
stronomicznych, zwłaszcza kawiarni, kafeterii oraz pijalni cze-
kolady, kawy, herbaty, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 

stołowej, szklanej i ceramicznej zastawy stołowej oraz urzą-
dzeń służących do parzenia kawy, herbaty i przygotowywa-
nia czekolady do picia, usługi cateringowe, wynajmowanie 
pomieszczeń na różnego rodzaju uroczystości.

(210) 489710 (220) 2018 08 27
(731) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Kwidzyn
(540) STRZELCZYK
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze na paliwo stałe, płynne 
i gazowe, kotły grzewcze centralnego ogrzewania, części za-
mienne do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów 
grzewczych, instalacje do centralnego ogrzewania, armatura 
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) 489711 (220) 2018 08 27
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) smartEMU
(510), (511) 9 liczniki energii elektrycznej.

(210) 489721 (220) 2018 08 27
(731) PASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łańcut

(540) OGRÓD SMAKÓW

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 
05.03.11, 05.03.13, 05.07.21, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.12, 
26.04.15, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 29 dżemy, galaretki owocowe, grzyby konser-
wowane, grzyby suszone, kukurydza przetworzona, owoce 
konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, warzy-
wa konserwowane, warzywa suszone.

(210) 489787 (220) 2018 08 27
(731) MICHALSKA KATARZYNA, Poznań
(540) parma & rukola caffe & ristorante
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.25, 
26.11.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 
26.13.01

(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 489797 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) SanoSan

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05
(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) 489814 (220) 2018 08 28
(731) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL
(540) TRIBECA FASHION
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okula-
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okula-
rów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na szkła kontaktowe, części do okula-
rów, zauszniki do okularów, sznureczki do okularów i okula-
rów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych.

(210) 489815 (220) 2018 08 28
(731) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL
(540) TRIBECA
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okula-
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okula-
rów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na szkła kontaktowe, części do okula-
rów, zauszniki do okularów, sznureczki do okularów i okula-
rów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych.

(210) 489826 (220) 2018 08 28
(731) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzilia, IL
(540) SUPER-PHARM S Optic

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okula-
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okula-
rów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na szkła kontaktowe, części do okula-

rów, zauszniki do okularów, sznureczki do okularów i okula-
rów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych.

(210) 489830 (220) 2018 08 28
(731) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, Izrael
(540) NOLITA
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okula-
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okula-
rów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na szkła kontaktowe, części do okula-
rów, zauszniki do okularów, sznureczki do okularów i okula-
rów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych.

(210) 489841 (220) 2018 08 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell ASHWAGANDHA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.11.02, 01.15.11, 25.05.01, 25.12.25
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające.
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(210) 489843 (220) 2018 08 28
(731) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec
(540) CFI World Innovative Solutions

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne i dodatki chemiczne 
do użytku w przemyśle, jak również rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, mieszaniny chemiczne do stosowania 
w przemyśle budowlanym, dodatki chemiczne do stosowa-
nia w przemyśle budowlanym, a w szczególności dodatki 
chemiczne do: betonów, gipsów, cementu, smarów, lakie-
rów, wylewek, zapraw, farb, żywice syntetyczne w stanie 
surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki 
do gaszenia ognia, kleje, spoiwa, substancje klejące przezna-
czone dla przemysłu budowlanego, 2 farby, dodatki do farb, 
lakiery i pokosty, barwniki, koloranty, pigmenty, tusze, za-
prawy farbiarskie, żywice naturalne, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, podkłady do powierzch-
ni przeznaczonych do malowania, powłoki do użytku jako 
podkłady gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, metale 
w formie folii i proszku, preparaty do konserwacji i zabez-
pieczania, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barw-
ników i tuszów, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie-
czające, materiały wypełniające, podkłady podłogowe, masy 
uszczelniające, elastomery, farby i lakiery izolacyjne, izolacja 
do celów budowlanych, pianki izolacyjne i uszczelniające, 
powłoki izolacyjne, środki uszczelniające do stosowania 
w budownictwie, substancje izolacyjne, uszczelniacze płyn-
ne, włókna do celów izolacyjnych, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, materiały cementujące, asfalt, smoła i bitumy, 
beton, cement, gips, tynk, mieszanki cementowe, mieszan-
ki bitumiczne, zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, 
wylewki podłogowe, materiały podłogowe niemetalowe, 
masy szpachlowe.

(210) 489912 (220) 2018 08 29
(731) BLUKACZ RENATA, GRZYWACZ JUSTYNA  

MEDICAL OFFICE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Medical Center

(531) 02.07.12, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi medyczne, medycz-
na opieka pielęgniarska, usługi doradztwa dietetycznego, 
opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, terapia zajęciowa i rehabilitacja, reha-
bilitacja fizyczna, podstawowa opieka zdrowotna, specjali-
styczna opieka zdrowotna, usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej, wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych 
do leczenia medycznego, świadczenie usług w zakresie 
prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem 
stomatologii.

(210) 489926 (220) 2018 08 30
(731) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) STYROPMIN

(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 09.07.01, 09.07.05, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, 
materiały termoizolacyjne naturalne, materiały termoizola-
cyjne syntetyczne, materiały termoizolacyjne półprzetwo-
rzone, styropian, izolacyjne produkty styropianowe, mate-
riały do dociepleń, materiały do izolacji wodnych, materiały 
do izolacji dźwiękowej, 19 materiały budowlane niemetalo-
we, 37 usługi budowlane i remontowe.

(210) 489944 (220) 2018 08 30
(731) LASOCKI MAXIMILIAN, Warszawa
(540) LASOCKI

(531) 02.01.30, 26.04.03, 27.05.01, 09.07.01, 09.07.25
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, torebki, port-
monetki, paski, parasole, aktówki, etui, wyroby ze skóry 
i z imitacji skóry, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
handlu detalicznego w sklepach stacjonarnych w zakresie 
odzieży, obuwia, wyrobów ze skóry, usługi handlu detalicz-
nego w sklepach on-line w zakresie odzieży, obuwia, wyro-
bów ze skóry, doradztwo w zakresie reklamy, usługi reklamo-
we i marketingowe, tworzenie stron internetowych.

(210) 489945 (220) 2018 08 30
(731) LASOCKI MAXIMILIAN, Warszawa
(540) Lasocki
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, torebki, port-
monetki, paski, parasole, aktówki, etui, wyroby ze skóry 
i z imitacji skóry, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
handlu detalicznego w sklepach stacjonarnych w zakresie 
odzieży, obuwia, wyrobów ze skóry, usługi handlu detalicz-
nego w sklepach on-line w zakresie odzieży, obuwia, wyro-
bów ze skóry, doradztwo w zakresie reklamy, usługi reklamo-
we i marketingowe, tworzenie stron internetowych.
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(210) 489955 (220) 2018 08 30
(731) ICONITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) SafeLocker

(531) 14.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe służące 
do zabezpieczenia i monitoringu przed nieuprawnionym 
dostępem do ładunków w transporcie kolejowym, wymia-
ny danych i informacji za pośrednictwem sieci, komunikacji 
między komputerami w sieci, oprogramowanie systemów 
informacyjnych, serwerów, programy komputerowe do ob-
sługi komputerowych urządzeń peryferyjnych dotyczące 
zabezpieczenia i monitoringu przed nieuprawnionym do-
stępem do ładunków w transporcie kolejowym, aplikacja 
mobilna do uzbrajania i rozbrajania plomby stanowiącej 
zamek zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem 
do ładunków w transporcie kolejowym, 42 monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi 
zdalnego zabezpieczenia i monitoringu przed nieuprawnio-
nym dostępem do ładunków w transporcie kolejowym.

(210) 489969 (220) 2018 08 31
(731) NOWICKI ANDRZEJ, Bielsko-Biała
(540) CONTRA
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 45 ba-
dania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenie przetargowe, licencjonowanie oprogramowa-
nia komputerowego [usługi prawne], monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
prawne administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usłu-
gi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi 
monitorowania prawnego, usługi prawne związane z nego-
cjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami 
autorskimi.

(210) 489975 (220) 2018 08 31
(731) BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) Fly-B system

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, 35 reklama.

(210) 489989 (220) 2018 08 31
(731) G.L. PHARMA GmbH, Lannach, AT
(540) OXYLAXON
(510), (511) 5 opioidowe preparaty farmaceutyczne.

(210) 489990 (220) 2018 08 31
(731) NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielona Góra

(540) HYDRO1

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, zestawy zabawkowe, zabawki me-
chaniczne, zabawki zdalnie sterowane, roboty zabawkowe, 
inteligentne roboty do zabawy.

(210) 489993 (220) 2018 08 31
(731) KRZYŻANOWSKA-KURZAC MARTA NEFERE, 

Wierzchowisko
(540) NEFERE SPACE CREATION

(531) 20.01.05, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 farby kredowe, farby ogrodowe, farby tablico-
we, impregnaty do betonu, farby do płytek, farby do ścian.

(210) 489994 (220) 2018 08 31
(731) ZAJĄC BARTOSZ KODZILLA, Kraków
(540) KODZiLLA

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.02, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 42 programowanie komputerów, projektowanie 
stron internetowych, sklepów internetowych, aplikacji interne-
towych, programowanie spersonalizowanych stron interneto-
wych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i progra-
mów komputerowych, aktualizacja i ulepszanie programów 
komputerowych, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego oraz oprogramowania do smartfonów, tworzenie 
oprogramowania systemów operacyjnych, usługi doradztwa 
technologicznego w zakresie programów komputerowych, 
hosting aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych.

(210) 490104 (220) 2018 09 04
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO Leasing+
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w za-
kresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem 
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość in-
ternetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, 
prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji finanso-
wych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi 



Nr  ZT46/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, 
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatni-
czych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji 
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie trans-
akcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płat-
niczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny 
środków finansowych, usługi doradztwa finansowego i inwe-
stycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, 
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek 
hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komer-
cyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpie-
czeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, 
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, 
usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, admini-
strowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, 
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, 
usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, 
zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie 
portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i po-
życzkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finan-
sowa, usługi w zakresie bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, 
leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa 
mieszkaniowego, pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa 
w zakresie majątku nieruchomego, usługi agencji nieruchomo-
ści, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności 
obligacji: usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie 
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wie-
rzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet 
na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnic-
two w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depo-
zytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą 
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usłu-
gi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów 
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach 
papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostęp-
niania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania 
informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa gieł-
dowego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skom-
puteryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi sponsoro-
wania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności 
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe 
oraz ekologiczne, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, 
finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzeda-
ży ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing 
i dzierżawę.

(210) 490123 (220) 2018 09 04
(731) LIPIŃSKA KATARZYNA, Łódź
(540) UNITED KRAV MAGA WORLD ORGANISATION

(531) 01.05.02, 26.13.25, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 25 T-shirty, treningowe spodnie/szorty, blu-
zy i bielizna utrzymująca ciepło, spodnie dresowe, koszu-
le, bluzy sportowe, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
gimnastyczna, ubrania w stylu sportowym, odzież sportowa, 
41 nauczanie, edukacja, kursy, organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], publikowanie dydak-
tycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewod-
ników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie materia-
łów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, produkcja i wypożyczanie materia-
łów edukacyjnych i instruktażowych, nagrywanie i rejestracja 
obrazu i dźwięku na taśmach i innych nośnikach cyfrowych 
informacji, działalność sportowa i kulturalna, dostarczanie 
informacji w dziedzinie nauczania, kształcenia, instruktażu, 
kursów i szkoleń, za pośrednictwem strony internetowej 
w sieci komputerowej, organizowanie obozów sportowych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych, warsztaty w celach szkolenio-
wych, szkolenia sportowe, szkolenia edukacyjne, prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, szkolenia 
zawodników sportowych, kursy samoświadomości [szkole-
nia], szkolenia w bazach wojskowych, szkolenia w zakresie 
sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania do-
brej kondycji fizycznej, prowadzenie szkół sztuk walki, pro-
wadzenie treningów sztuk walki, przygotowanie zawodowe 
związane z samoobroną, kształcenie praktyczne [pokazy].

(210) 490124 (220) 2018 09 04
(731) DOSTYCH PAWEŁ GOLDEN LINE, Rzeszów
(540) GOLDEN LINE

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 1 drukarskie substancje chemiczne, światłoczu-
łe płytki drukarskie, 2 atrament do drukarek atramentowych, 
błyszczące tusze drukarskie, kartridże z tonerem, napełnione, 
do drukarek atramentowych, farby drukarskie [tusz], kartridże 
z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, kartridże 
z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], lakiery 
do tuszów drukarskich, mieszanki drukarskie [tusz], metalicz-
ne farby drukarskie, pasty drukarskie [tusz], pigmenty do sto-
sowania w produkcji tuszów drukarskich, tusze drukarskie, 
tonery [tusz] do fotokopiarek, wkłady atramentowe, pełne, 
do drukarek, wkłady wypełnione tuszem stałym do druka-
rek atramentowych, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek 
laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych, 
wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, 7 maski 
[powłoki ochronne] do drukarek [części do maszyn], drukarki 
wytłaczające, drukarki offsetowe, drukarki 3D, 9 cyfrowe dru-
karki kolorowe do dokumentów, drukarki, drukarki atramen-
towe do drukowania w kolorze, głowice drukarek, głowice 
drukarskie do drukarek atramentowych, głowice drukarskie 
do drukarek komputerowych, kable do drukarek, kartridże 
na toner, nienapełnione, do drukarek, kartridże bez tonera 
[puste] do drukarek laserowych, naboje na tusz, nienapełnio-
ne, do drukarek i fotokopiarek, kartridże z tuszem w postaci 
stałej [puste] do drukarek atramentowych, laserowe drukarki 
kolorowe, konwertery do drukarek, sterowniki drukarki lase-
rowej, stojaki do drukarek, rozgałęźniki [huby] do drukarek, 
wkłady atramentowe, nienapełnione, do drukarek kompu-
terowych, 16 papier do drukarek laserowych, papier drukar-
ski, taśmy do drukarek komputerowych, taśmy do drukarek 
igłowych, taśmy nasączone tuszem do drukarek kompute-
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rowych, 37 ponowne napełnianie tuszem taśm do drukarek, 
ponowne napełnianie pojemników z tuszem do drukarek, 
ponowne napełnianie pojemników z tuszem [kaset] do dru-
karek, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, 40 usługi 
drukowania.

(210) 490126 (220) 2018 09 05
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) mSDF
(510), (511) 9 rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami.

(210) 490127 (220) 2018 09 05
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) mSD
(510), (511) 9 rozłączniki izolacyjne.

(210) 490145 (220) 2018 09 05
(731) ELCINTO ALEKSANDRA PIERZCHAŁA, Warszawa
(540) kurka wodna

(531) 01.15.24, 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, 
usługi gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty, bary, 
bary szybkiej obsługi, kawiarnie, zajazdy, stołówki, domy 
wczasowe, domy turystyczne, wynajmowanie mieszkań 
na pobyt czasowy, kempingi, rezerwacja miejsc w hotelach, 
pensjonatach, wynajmowanie sal na posiedzenia, na spotka-
nia towarzyskie i biznesowe, przygotowywanie dań na za-
mówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.

(210) 490179 (220) 2018 09 06
(731) MYLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek
(540) Cutis

(531) 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki, kre-
my kosmetyczne, błyszczyki do ust, etui na szminkę, maści 
do celów farmaceutycznych, balsamy do celów kosmetycz-
nych, balsamy, inne niż do celów kosmetycznych, emulsje 
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosme-
tyki dla dzieci, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, mydła, odżywki do włosów, olej-
ki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, 

preparaty do kąpieli, nielecznicze, płyny do przemywania 
pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, pomadki 
do ust, preparaty kosmetyczne do kąpieli, szampony, zesta-
wy kosmetyków.

(210) 490197 (220) 2018 09 06
(731) ESALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice

(540) esales

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów 
w związku z drukiem, takich jak urządzenia drukujące i ko-
piujące oraz akcesoria i materiały do nich stosowane, za po-
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet.

(210) 490233 (220) 2018 09 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG 4 LASHES BY OCEANIC BLENDER PRECISION
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosme-
tyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty na-
wilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry 
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, 
włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze 
preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost 
rzęs i brwi, maski do celów leczniczych, 21 przybory kosme-
tyczne i toaletowe, aplikatory do makijażu, gąbeczki i gąb-
ki do makijażu, pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne, 
aplikatory do kosmetyków, pędzle do golenia.

(210) 490271 (220) 2018 09 07
(731) PODCHORĄŻYCH 83 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Park Lane Apartamenty przy Łazienkach Królewskich
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich nastę-
pujących towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamo-
we, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, repro-
dukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy 
naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyj-
ne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie 
komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobil-
ne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt kom-
puterowy, akcesoria komputerowe,  etui na okulary, futerały 
na przyrządy i aparaturę fotograficzną,  wyroby z papieru 
i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu-
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe 
(z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako 
artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, ar-
kusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane 
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rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako 
statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, 
indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy 
papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na bu-
telki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały 
drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako 
notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opako-
wania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako 
papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako 
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier 
w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania 
z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papie-
rowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryci-
ny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, 
skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły 
piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzy-
lepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku do-
mowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki 
z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki 
z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, 
publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, 
książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, 
mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, 
fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, ma-
teriały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklan-
ki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, 
porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, 
podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, 
nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele 
pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, 
pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków 
telekomunikacji, reklama i promocja, marketing, badania 
i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne 
i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 
na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą zwią-
zaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami 
lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, 
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, nadzór nad dzia-
łalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsięwzię-
ciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowa-
nie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nie-
ruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi,  
informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie 
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budyn-
ków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i ze-
społami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmo-
wania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania 
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi 

wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nie-
ruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa miesz-
kalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, 
lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, 
usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo 
finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i ad-
ministrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi 
i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali miesz-
kalnych i użytkowych, wynajem powierzchni biurowej, in-
formacja o powyższych usługach, 37 usługi developerskie 
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany,  
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budyn-
ków, konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, 
budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,  
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi 
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno 
- inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budyn-
ków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnali-
zacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach, 
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowla-
nego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicz-
nego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie bu-
downictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urba-
nistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, 
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania tech-
niczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja 
wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projek-
towanie osiedli, usługi architektów i inżynierów, doradztwo 
w zakresie technicznego opracowania projektu, informacja 
o powyższych usługach.

(210) 490274 (220) 2018 09 07
(731) TACIT DEVELOPMENT POLSKA JS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Cosmopolitan Twarda 4
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich nastę-
pujących towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na-
graniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji 
danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, 
elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje in-
ternetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, 
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy kompu-
terowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria 
komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i apa-
raturę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: 
aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almana-
chy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, 
biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki 
do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy 
regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału 
tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, formula-
rze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające 
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z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania 
inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły pi-
śmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały 
do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały 
piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako arty-
kuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papie-
ru, papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, 
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, 
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmien-
ne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, 
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papie-
rowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, 
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, 
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kar-
tonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako 
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania 
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły 
papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, ma-
gazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, 
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty 
pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały pi-
śmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i  instruk-
tażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, 
szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, 
podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, 
nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele 
pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, 
pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej, używając środków teleko-
munikacji, reklama i promocja, marketing, badania i analizy 
rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie 
franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketin-
giem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieru-
chomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, nadzór nad działalnością gospodarczą, 
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obro-
tu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw han-
dlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na ryn-
ku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami 
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miej-
scami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprze-
daży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, do-
radztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nierucho-
mości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i admini-
strowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową,usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania 
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budow-
nictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo 

finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, 
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w za-
rządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajem powierzchni 
biurowej, informacja o powyższych usługach, 37 usługi de-
veloperskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane 
z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór 
budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restaura-
cja budynków, konserwacja obiektów budowlano - mieszka-
niowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą,,roboty ziemne, wykonywanie 
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
usługi  związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi 
związane z wykonywaniem wykopów wierceń geologiczno 
- inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budyn-
ków, budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnali-
zacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach, 
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowla-
nego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicz-
nego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie bu-
downictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urba-
nistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, 
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania tech-
niczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja 
wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projek-
towanie osiedli, usługi architektów i inżynierów, doradztwo 
w zakresie technicznego opracowania projektu, informacja 
o powyższych usługach.

(210) 490461 (220) 2018 09 12
(731) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING
(510), (511) 25 apaszki (chustki), koszule, koszule z krótkimi 
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, paski, po-
szetki, pulowery, rękawiczki, skarpetki, swetry, 35 prezento-
wanie produktów z kategorii: koszule męskie i damskie oraz 
akcesoria odzieżowe w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, reklama koszul męskich i damskich oraz akcesoriów 
odzieżowych, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej koszul męskich i damskich oraz akcesoriów odzie-
żowych, reklama zewnętrzna koszul męskich i damskich oraz 
akcesoriów odzieżowych, reklama radiowa koszul męskich 
i damskich oraz akcesoriów odzieżowych, reklama telewizyj-
na koszul męskich i damskich oraz akcesoriów odzieżowych, 
wystawy produktów w sklepach z koszulami męskimi i dam-
skimi oraz akcesoriami odzieżowymi w celach handlowych 
i reklamowych.

(210) 490595 (220) 2018 09 17
(731) MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRESTIGE  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk

(540) BATYCKI PRESTIGE
(510), (511) 9 etui na okulary, etui do tabletów, skórzane 
etui na tablety, etui na smartfony, skórzane etui na telefony 
komórkowe, etui na telefony komórkowe, etui na akcesoria 
optyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na prze-
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nośne odtwarzacze mediów, pokrowce na laptopy, pokrowce 
na smartfony, pokrowce do tabletów, futerały do telefonów 
komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, 16 luksusowe 
artykuły biurowe na dokumenty, etui do notatników, etui 
na przybory do pisania, upominkowe etui na przybory do pi-
sania, etui na identyfikatory, kasetki lub etui na pieczątki, teczki 
na korespondencję, teczki rozkładane, teczki na listy, teczki 
do użytku biurowego, teczki na akta, 18 walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
teczki lub aktówki, aktówki na dokumenty, aktówki wykonane 
ze skóry, aktówki wykonane z imitacji skóry, teki, dyplomatki 
teczki na dokumenty, teczki konferencyjne, paski naramienne, 
paski do portmonetek, paski skórzane, torebki, torebki dam-
skie, torebki wieczorowe, skórzane torebki, torebki męskie, 
stylowe torebki, torebki-worki, małe torebki kopertówki, to-
rebki do ręki, torebki na ramię, portmonetki, portfele, torebki 
wykonane ze skóry, torebki-kuferki, małe damskie torebki bez 
rączki, torby, torby plażowe, torby pamiątkowe, torby zakupo-
we, torby podróżne, kufry podróżne, portfele skórzane, port-
fele na karty, portfele na nadgarstek, torby skórzane, portfe-
le na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, skórzane 
portfele na karty kredytowe, portmonetki skórzane, saszetki 
męskie, saszetki biodrowe, etui na banknoty, etui na klucze, 
futerały na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui 
na klucze z imitacji skóry, etui na wizytówki, etui lub futerały 
na dokumenty, etui na karty kredytowe, etui na karty kredy-
towe wykonane ze skóry, etui na karty wykonane z imitacji 
skóry, pasy na ramię, pasy do bagażu, plecaki, małe plecaki, 
pokrowce na klucze, skórzane smycze, smycze dla psów, smy-
cze dla zwierząt domowych, etykiety skórzane, torby z imitacji 
skóry, torebki wykonane z imitacji skóry, etui z imitacji skóry, 
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, paski z imitacji skó-
ry, kuferki na lub etui na kosmetyki, 25 paski skórzane, paski 
tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, 42 projektowanie 
modeli waliz, toreb, portfeli lub innych artykułów służących 
do przenoszenia, projektowanie akcesoriów mody, projekto-
wanie wzorów, projektowanie opakowań, projektowanie pro-
duktów, projektowanie dodatków odzieżowych.

(210) 490702 (220) 2018 09 18
(731) CAAR CLUB ANTYCZNYCH AUTOMOBILI I RAJDÓW, 

Warszawa
(540) CAAR

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania rajdów za-
bytkowych pojazdów samochodowych, motocykli i rowe-
rów, popularyzacji turystyki pojazdami zabytkowymi.

(210) 490711 (220) 2018 09 18
(731) ORION POLAND SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR 

I WIESŁAWA KLĄSKAŁA, Konin
(540) O ORION POLAND spółka jawna

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pompy, pompy ssące, pompy smarownicze, 
pompy pneumatyczne, pompy hydrauliczne, pompy tło-
czące, pompy do smarowania, pompy paliwowe, pompy 
paliwowe do pojazdów lądowych, akcesoria [przystawki] 
do głowic do narzędzi elektrycznych, akumulatory hydrau-
liczne, amortyzatory do maszyn, amortyzatory pneumatycz-
ne do maszyn, amortyzatory jako części maszyn, podnośniki 
platformowe, podnośniki [urządzenia], podnośniki hydrau-
liczne, podnośniki samochodowe, podnośniki do pojazdów, 
podnośniki do materiałów, podnośniki do podnoszenia po-
jazdów, podnośniki do użytku z pojazdami, 8 smarownice, 
smarownice obsługiwane ręcznie, podnośniki, podnośniki 
ręczne, podnośniki ręczne (lewarki), podnośniki obsługiwa-
ne ręcznie, podnośniki do motocykli obsługiwane ręcznie, 
11 przenośne wyciągi oparów lutowniczych, wyciągi [wen-
tylacyjne lub klimatyzacyjne], kanały dymowe z wyciągami, 
wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, wentylatory 
do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory do urzą-
dzeń wyciągowych gazów, 37 montaż i instalacja systemów 
olejowych i pneumatycznych, naprawa urządzeń olejowo-
-smarowych, 42 projektowanie urządzeń diagnostycznych, 
opracowywanie urządzeń diagnostycznych, projektowanie 
urządzeń i sprzętu diagnostycznego, usługi testowania dia-
gnostycznego wspomagane komputerowo, projektowanie 
techniczne, projektowanie instalacji systemów olejowych.

(210) 490888 (220) 2018 09 24
(731) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DZIENNIK GAZETA PRAWNA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.05.04
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzien-
niki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty 
na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficz-
ne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie zarządza-
nia zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania 
i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usłu-
gi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunko-
wych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, 
obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, 
usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, usługi promocyjne, 38 zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu 
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, przesyłanie 
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, 
usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi 
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informa-
cyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny ser-
wis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowa-
dzeniu baz danych i udostępnianiu Informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo-
ści, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line 
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi 
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edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za po-
średnictwem mediów informatycznych, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji i rozpo-
wszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkolenio-
wym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, 
szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywko-
we, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania 
konkursów, plebiscytów i rankingów.

(210) 490892 (220) 2018 09 24
(731) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) LOVIN’
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 490897 (220) 2018 09 24
(731) Luigi Lavazza S.p.A., Turyn, IT
(540) Lavazza - more than Italian
(510), (511) 30 kawa, mieszanki kawy, kawa bezkofeinowa, 
ekstrakty kawowe, produkty na bazie kawy.

(210) 490901 (220) 2018 09 25
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Good MooD

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery owocowe, dese-
ry mleczne, schłodzone desery mleczne, desery wykona-
ne z produktów mlecznych, desery na bazie sztucznego 
mleka, puddingi na bazie mleka, white pudding [rodzaj 
kaszanki bez krwi], napoje mleczne, napoje z jogurtu, 
napoje mleczne aromatyzowane, napoje na bazie jogur-
tu, napoje z produktów mlecznych, napoje sporządzone 
z mleka, napoje na bazie mleka, napoje mleczne z prze-
wagą mleka, napoje przyrządzone z mleka lub zawiera-
jące mleko, jogurty, jogurty smakowe, jogurty kremowe, 
jogurty o smaku owocowym, jogurty o niskiej zawartości 
tłuszczu, 30 desery lodowe, desery czekoladowe, suflety 
deserowe, musy deserowe, budynie deserowe, desery 
z muesli, vla [holenderski deser mleczny], crème caramel 
[karmelowy deser], gotowe desery [wyroby piekarnicze], 
gotowe desery [wyroby cukiernicze], deser puddingowy 
na bazie ryżu, gotowe desery [na bazie czekolady], pud-
dingi do użytku jako desery, kremy budyniowe custard 
[pieczone desery], puddingi, pudding ryżowy, puddingi 
ryżowe, pudding z chleba, yorkshire puddingi (pieczone 
puddingi z ciasta naleśnikowego), mieszanki kheer (pud-
ding ryżowy), pudding z kaszy manny, gotowe do spo-
życia puddingi, puddingi ryżowe zawierające rodzynki 
i gałkę muszkatołową, puddingi z ryżu i ośmiu rodzajów 
suszonych owoców, puddingi bożonarodzeniowe [trady-
cyjna angielska potrawa], tapioka (mąka) do celów spo-
żywczych, ryż, tapioka, napoje kawowe, napoje czekola-
dowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje o smaku 

czekoladowym, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
kakao, napoje sporządzone z herbaty, musy, musy cze-
koladowe, musy (wyroby cukiernicze), muesli, przekąski 
na bazie muesli, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub 
suszonych owoców (granola), owsianka, płatki owsiane, 
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, przetworzone płatki 
owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez 
ludzi, płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płat-
ki owsiane i pszeniczne, owsianka błyskawiczna, kasze, 
kasza manna, kasze spożywcze, kasza bulgur, kasza per-
łowa, kasza perłowa [przetworzona], kasza manna [mąka 
spożywcza], płatki śniadaniowe zawierające mieszankę 
owoców i błonnika, płatki śniadaniowe o smaku miodu, 
płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe 
zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawierające miód, 
śniadaniowe płatki ryżowe, zbożowe artykuły śniadanio-
we, płatki śniadaniowe, 32 soki, soki owocowe [napoje], 
soki warzywne [napoje], sok pomidorowy [napoje], soki 
aloesowe, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu 
smoothie zawierające ziarna i owies, napoje bezalkoholo-
we, napoje owocowe, napoje aromatyzowane owocami, 
niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje na bazie 
owoców, napoje na bazie kokosu, napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, napoje na bazie orzechów 
i soi, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owo-
cowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, 
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i wa-
rzywnych, mieszane soki owocowe.

(210) 490903 (220) 2018 09 25
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) Bielmar BIELSKA

(531) 05.05.04, 27.05.01, 29.01.14, 09.01.10
(510), (511) 4 olej rzepakowy dla celów przemysłowych, 
29 koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, 
mięso, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konser-
wowane, mięso puszkowane, mięso solone, żelatyna spo-
żywcza, masło arachidowe, masło kakaowe, jogurt, kefir, 
masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, mar-
garyna, masło, krem na bazie masła, masło czekoladowe, 
napoje mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, 
mleko, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej z oliwek, 
oliwa, olej z orzechów palmowych, ser, olej sezamowy, 
smalec, śmietana, tłuszcze jadalne, rafinowane tłuszcze ro-
ślinne jadalne, masło roślinne, oleje jadalne, komponenty 
i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych, 30 napoje 
na bazie czekolady, kakao, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, lody, napoje czekoladowe z mlekiem, na-
poje kakaowe z mlekiem, sól do konserwowania żywno-
ści, przyprawy, ziele angielskie, preparaty do zmiękczania 
mięsa, sosy do mięsa, sosy.

(210) 490905 (220) 2018 09 25
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała
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(540) Bielmar MLECZNA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.04, 09.01.10
(510), (511) 4 olej rzepakowy dla celów przemysłowych, 
29 koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, 
mięso, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwo-
wane, mięso puszkowane, mięso solone, żelatyna spożyw-
cza, masło arachidowe, masło kakaowe, jogurt, kefir, masło 
kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, margaryna, 
masło, krem na bazie masła, masło czekoladowe, napoje 
mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko, 
olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej z oliwek, oliwa, olej 
z orzechów palmowych, ser, olej sezamowy, smalec, śmie-
tana, tłuszcze jadalne, rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, 
masło roślinne, oleje jadalne, komponenty i ekstrakty tłusz-
czów roślinnych rafinowanych, 30 napoje na bazie czekola-
dy, kakao, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, lody, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
sól do konserwowania żywności, przyprawy, ziele angielskie, 
preparaty do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, sosy.

(210) 490906 (220) 2018 09 25
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) Bielmar ZWYKŁA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.01.10, 05.05.04
(510), (511) 4 olej rzepakowy dla celów przemysłowych, 
29 koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, 
mięso, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwo-
wane, mięso puszkowane, mięso solone, żelatyna spożyw-
cza, masło arachidowe, masło kakaowe, jogurt, kefir, masło 
kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, margaryna, 
masło, krem na bazie masła, masło czekoladowe, napoje 
mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko, 
olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej z oliwek, oliwa, olej 
z orzechów palmowych, ser, olej sezamowy, smalec, śmie-
tana, tłuszcze jadalne, rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, 
masło roślinne, oleje jadalne, komponenty i ekstrakty tłusz-
czów roślinnych rafinowanych, 30 napoje na bazie czekola-
dy, kakao, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, lody, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
sól do konserwowania żywności, przyprawy, ziele angielskie, 
preparaty do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, sosy.

(210) 490907 (220) 2018 09 25
(731) UAB POLTA, Kowno, LT
(540) UROXILL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, 
mineralne suplementy diety, środki dietetyczne do ce-

lów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty 
farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farma-
ceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty 
farmaceutyczne w postaci płynnej, preparaty farma-
ceutyczne w postaci kropli, preparaty farmaceutyczne 
w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do ce-
lów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów 
farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, 
krople do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceutycznych, 
tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, pastylki 
do ssania do celów farmaceutycznych zawierające w swo-
im składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wy-
ciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści  
i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub wita-
miny i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki 
do celów farmaceutycznych zawierające w swoim skła-
dzie wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wycią-
gi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści  
i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy  
i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do ce-
lów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wy-
ciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion 
i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi 
z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikro-
elementy i/lub makroelementy.

(210) 490908 (220) 2018 09 25
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) Bielmar ZWYKŁA Wege

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.16
(510), (511) 4 olej rzepakowy dla celów przemysłowych, 
29 koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bu-
lionu, mięso, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso 
konserwowane, mięso puszkowane, mięso solone, że-
latyna spożywcza, masło arachidowe, masło kakaowe, 
jogurt, kefir, masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz ko-
kosowy, margaryna, masło, krem na bazie masła, masło 
czekoladowe, napoje mleczne lub z przewagą mleka, 
mleczne produkty, mleko, olej rzepakowy, olej słonecz-
nikowy, olej z oliwek, oliwa, olej z orzechów palmowych, 
ser, olej sezamowy, smalec, śmietana, tłuszcze jadalne, 
rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, masło roślinne, ole-
je jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych 
rafinowanych, 30 napoje na bazie czekolady, kakao, na-
poje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, lody, napoje 
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, sól 
do konserwowania żywności, przyprawy, ziele angielskie, 
preparaty do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, sosy.
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(210) 490909 (220) 2018 09 25
(731) UAB POLTA, Kowno, LT
(540) GASTRAXILL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, 
mineralne suplementy diety, środki dietetyczne do celów 
leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów leczniczych, preparaty do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty far-
maceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne 
w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek powlekanych, preparaty farmaceutyczne w postaci 
płynnej, preparaty farmaceutyczne w postaci kropli, prepa-
raty farmaceutyczne w postaci proszku, leki dla ludzi, leki 
pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pa-
stylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farma-
ceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceu-
tycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, 
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub 
wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści 
i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy 
i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów 
farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi 
z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub 
wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg 
i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy 
i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi 
z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów  
i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korze-
ni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

(210) 490912 (220) 2018 09 25
(731) UAB POLTA, Kowno, LT
(540) ECHIMUNN GRYPA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, 
mineralne suplementy diety, środki dietetyczne do celów 
leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów leczniczych, preparaty do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty far-
maceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne 
w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek powlekanych, preparaty farmaceutyczne w postaci 
płynnej, preparaty farmaceutyczne w postaci kropli, prepa-
raty farmaceutyczne w postaci proszku, leki dla ludzi, leki 
pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pa-
stylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farma-
ceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceu-
tycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, 
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub 
wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści 
i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy 
i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów 
farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi 
z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub 
wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg 
i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy 
i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi 

z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów  
i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korze-
ni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

(210) 490936 (220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) TRAVISLIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki diete-
tyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki 
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprze-
znaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające 
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościo-
we, witaminy i preparaty witaminowe.

(210) 490938 (220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) MUSOLVIT
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, 
dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, 
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów 
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaga-
niami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, 
suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.

(210) 490939 (220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) RELAXINUM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, 
dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, 
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów 
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaga-
niami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, 
suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.

(210) 490940 (220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PRIMASEN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki diete-
tyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki 
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprze-
znaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające 
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościo-
we, witaminy i preparaty witaminowe.

(210) 490970 (220) 2018 09 25
(731) ELEKTROSKANDIA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) enlon

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 przecinaki, przyrządy tnące, 11 oprawy oświe-
tleniowe, 25 koszulki z krótkim rękawem, odzież robocza, 
35 usługi handlu hurtowego i detalicznego produktami 
i materiałami elektrotechnicznymi, 39 dostawa towarów, 
magazynowanie, usługi logistyczne, pakowanie towarów, 
42 audyt energetyczny, audyt oświetlenia.

(210) 490972 (220) 2018 09 25
(731) FRANCZYK KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE, Łącko
(540) LODY Łąckie

(531) 05.07.14, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna lo-
dów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, 
43 lodziarnie.

(210) 491014 (220) 2018 09 26
(731) ŁASZKIEWICZ  GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) 4protekt
(510), (511) 6 drobne pojedyncze wyroby metalowe takie 
jak: haki, zaczepy, zatrzaśniki, klamry, sprzączki, paliki do na-
miotów, strzemiona, słupołazy, drzewołazy, raki do wspi-
naczki po oblodzonych nawierzchniach, słupki kotwiczące, 
wsporniki, kotwy, urządzenia zaczepowe, belki zaczepowe, 
zaciski do lin, siodełka, rusztowania, stopnie i drabiny, napi-
nacze i naprężacze, liny metalowe nieelektryczne, barierki 
rozstawne, statywy, łańcuchy, skrzynki na narzędzia, taśmy 
i zawiesia do przenoszenia ładunków, drabiny metalowe, 
9 urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami oraz 
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla 
osób pracujących na wysokościach, takie jak szelki bezpie-
czeństwa, uprzęże bezpieczeństwa, pasy i linki do pracy 
w podparciu, amortyzatory upadku dla osób pracujących 
na wysokościach, linki i taśmy bezpieczeństwa, linki i taśmy 
pomocnicze, liny asekuracji poziomej, zatrzaśniki, zaczepy, 
haki, zawiesia, urządzenia samohamowne stacjonarne i prze-
suwne po prowadnicy giętkiej, bloczki podciągowe, odzież 
i obuwie zabezpieczające przed wypadkami, odzież ochron-
na, rękawice ochronne, obuwie ochronne, okulary ochronne, 
maski przeciwpyłowe, kaski ochronne, osłony twarzy, siatki 
zabezpieczające przed wypadkami, siatki ratunkowe, drze-
wołazy, słupołazy, 22 liny, sznury, pasy i zawiesia do trans-
portu ładunków niemetalowe, sieci, drabiny linowe, namioty, 
torby i worki z materiałów tekstylnych.

(210) 491015 (220) 2018 09 26
(731) BUCZAK ANNA, Warszawa
(540) INSPIRE BOX
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zesta-
wów prezentowych zwiększających kreatywność.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

2

1 464611, 487477, 489843, 490124

2 487477, 489843, 489993, 490124

3 464611, 477204, 489572, 490179, 490233

4 489572, 490903, 490905, 490906, 490908

5 464611, 477204, 488476, 489614, 489797, 489841, 489989, 490233, 490907, 490909, 490912, 490936, 490938, 
490939, 490940

6 487287, 487289, 487291, 487295, 488542, 488826, 489424, 489425, 489426, 491014

7 474464, 487287, 487289, 487291, 487295, 488646, 488826, 489048, 490124, 490711

8 477204, 490711, 490970

9 471538, 473479, 488739, 488886, 488888, 489098, 489614, 489711, 489814, 489815, 489826, 489830, 489955, 
490124, 490126, 490127, 490595, 491014

10 477204, 488476, 489673, 489674, 489675

11 474464, 477204, 488542, 489425, 489426, 489710, 490711, 490970

12 487287, 487289, 487291, 487295

14 486913

16 461147, 461148, 471538, 473479, 486312, 486314, 489282, 489424, 489656, 489660, 489671, 490124, 490595, 
490888

17 474464, 489843, 489926

18 489944, 489945, 490595

19 487477, 488826, 489710, 489843, 489926

20 489424

21 474464, 477204, 488476, 490233

22 491014

25 461147, 461148, 489944, 489945, 489975, 490123, 490461, 490595, 490970

28 461147, 461148, 489990

29 488839, 489264, 489502, 489503, 489504, 489567, 489721, 489797, 490901, 490903, 490905, 490906, 490908

30 477230, 482472, 489264, 489683, 490897, 490901, 490903, 490905, 490906, 490908, 490972

31 489797

32 482472, 486899, 488704, 488706, 489264, 490901

33 487839, 490892

35 460304, 471538, 473475, 474464, 477204, 477230, 479309, 482472, 486312, 486314, 486608, 487203, 487332, 
487843, 489098, 489282, 489386, 489520, 489540, 489567, 489586, 489660, 489671, 489683, 489944, 489945, 
489969, 489975, 490197, 490271, 490274, 490461, 490888, 490970, 490972, 491015

36 461147, 461148, 477220, 477222, 487008, 487845, 489586, 489671, 490104, 490271, 490274

37 477220, 477222, 479309, 480988, 486312, 486314, 486620, 487287, 487289, 487291, 487295, 487845, 488826, 
488858, 489386, 489520, 489671, 489710, 489926, 490124, 490271, 490274, 490711

38 460304, 471538, 486312, 489098, 489656, 490888

39 461147, 461148, 471538, 482472, 489567, 489597, 489671, 490970

40 480988, 486607, 486620, 487332, 489520, 490124

41 460304, 471538, 473479, 475965, 477204, 480688, 487203, 487332, 487843, 488095, 489098, 489282, 489567, 
489656, 489660, 489671, 490123, 490702, 490888
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1 22

42 460304, 471538, 477204, 477220, 477222, 486312, 486314, 487845, 488542, 488739, 488858, 488886, 488888, 
489386, 489424, 489425, 489426, 489520, 489656, 489955, 489994, 490271, 490274, 490595, 490711, 490970

43 475965, 488388, 488827, 489549, 489567, 489586, 489597, 489671, 489683, 489787, 490145, 490972

44 473479, 477204, 488476, 489912

45 488542, 489424, 489425, 489426, 489540, 489671, 489969



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

100-procentówki 489504

300 WYKREŚLANEK 471538

4protekt 491014

7 cm SZKOŁA PROJEKTOWANIA  
KONSTRUKCJI I TECHNIK KRAWIECKICH 488095

abitare collezione 486607

AGRO PATENT 486608

AGRORAZEM 489660

ALTRAD MOSTOSTAL  
RUSZTOWANIA SZALUNKI 488826

Anna 489048

BATYCKI PRESTIGE 490595

BEZPIECZEŃSTWO NA WYMIAR .pl 480988

Bielmar BIELSKA 490903

Bielmar MLECZNA 490905

Bielmar ZWYKŁA Wege 490908

Bielmar ZWYKŁA 490906

Body&Créma 489683

CAAR 490702

Canpol babies EasyStart 489673

Canpol babies EasyStart 489675

CFI World Innovative Solutions 489843

CONTRA 489969

CONTRAKT 489386

Cosmopolitan Twarda 4 490274

Cutis 490179

DISCO ENERGY DRINK 486899

DZIENNIK GAZETA PRAWNA 490888

E Ekwador 487203

EasyStart to Motherhood 489674

ECHIMUNN GRYPA 490912

ecONSTRUCTION 488858

enlon 490970

esales 490197

evO2fit 489614

FedeZu group 479309

FIT MEAT jakość bez kitu! 488839

FKMSK 480688

Fly-B system 489975

Fo R S 487332

GASTRAXILL 490909

GJ Galeria Jurajska 489671

GOLDEN LINE 490124

Good MooD 490901

GRUPA PBS 487845

HYDRO1 489990

IdeaFlex 488739

IdeaFlex 488888

INSPIRE BOX 491015

IODO 79 AD 489540

ITEM - Centrum Psychologiczne 473479

KAWA i CHILI KUCHNIA meksykańska 488827

KCH 486314

KODZiLLA 489994

KRAK-CHEM 486312

KUBUS 489264

kurka wodna 490145

LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING 490461

LASOCKI 489944

Lasocki 489945

Lavazza - more than Italian 490897

LODY Łąckie 490972

LONG 4 LASHES BY OCEANIC  
BLENDER PRECISION 490233

LOVIN’ 490892

M z Wawelu 477230

Medical Center 489912

MenarA Hookah & Restaurant 488388

mSD 490127

mSDF 490126

MUSOLVIT 490938

NASTĘPNY PROSZĘ! 489656

Naturell ASHWAGANDHA 489841

NEFERE SPACE CREATION 489993

NOLITA 489830

NOVOL 487477

O ORION POLAND spółka jawna 490711

oe BIZOE 486913

OGRÓD SMAKÓW 489721

ORCA 474464

OXYLAXON 489989

PAMPOoCH 489549

panel grzewczo-chłodzący-absorbujący  
ALU Term 488542

Park Lane Apartamenty  
przy Łazienkach Królewskich 490271

parma & rukola caffe & ristorante 489787

PBO DEWELOPER 477220

PBO DEWELOPER 477222

PC PERFECTCOLL 477204
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PiaGel 488476

PKO Leasing+ 490104

PLAY NOW BOX 489098

PLPORTAL.PL 460304

POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA 487843

PRIMASEN 490940

Prime Box 461147

PrimeBox 461148

Projekt ART-RAM 489424

Projekt HCA system 489425

Projekt POLPANEL 489426

Pure ice 482472

RAMARO 486620

RAVEN SmartCleaner 488646

RELAXINUM 490939

SafeLocker 489955

SanoSan 489797

SG 487287

SG 487289

SG 487291

SG 487295

SLAVI 489520

SMACZNIE i SZYBKO 489567

smartEMU 489711

SMOKUŚ GRZANIEC BEZALKOHOLOWY 488704

SMOKUŚ GRZANIEC BEZALKOHOLOWY 488706

SOŚNICA 489597

stówki 489502

STRZELCZYK 489710

stuprocentówki 489503

STYROPMIN 489926

SUPER TYDZIEŃ CHEŁMSKI 489282

SUPER-PHARM S Optic 489826

SYRENA INVEST 487008

TARANTINO CRAFT BEER & FOOD 475965

TRAVISLIM 490936

TRIBECA FASHION 489814

TRIBECA 489815

UNITED KRAV MAGA WORLD ORGANISATION 490123

UROXILL 490907

VELA MARE 489586

WHITE OAK BARRELS THE ORIGINAL 9 HILLS  
Whisky ORIGINAL BLENDED 487839

WOLF BROTHERS 489572

ZUCKER CHEM 473475



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.

560554 THE BULLDOG (2018 09 18) 25,
560555 (2018 09 18)

CFE: 03.01.08, 26.01.01 25,
974736 Tre Vella (2018 05 16)

CFE: 18.03.07 25, 35,
1429752 (2018 03 20, 2017 11 10)

CFE: 02.09.25, 24.17.25, 
28.07.00

3, 5, 8, 10, 25, 35, 
41, 44

1429753 PHISHOP (2018 03 20, 2017 11 10)
CFE: 02.09.04, 24.17.25, 
27.03.02, 27.05.09, 28.07.00

3, 5, 8, 10, 25, 
35, 41, 44

1429760 HOMETOWNE STUDIOS BY 
RED ROOF (2018 08 23)

43

1429764 (2018 07 02)
CFE: 26.04.04, 26.07.20 24

1429775 FLAGMAN (2018 08 27, 2018 06 22) 9
1429799 PHIACADEMY (2018 04 17, 2017 11 10)

CFE: 02.09.04, 17.05.05, 
27.05.01

3, 5, 8, 10, 25, 35, 
41, 44

1429815 (2018 07 02)
CFE: 26.03.06 9

1429819 PHI LINGS (2018 05 31, 2018 01 11)
CFE: 02.09.04, 24.17.25, 
27.05.10, 28.07.00

3, 5, 8, 10, 35, 41, 44

1429833 Solabiol (2018 07 26, 2018 04 27)
CFE: 05.03.13, 26.01.01, 27.05.01 1, 5, 31

1429849 MillCarb (2018 09 04) 6, 40
1429907 PHYTOSQUAME (2018 09 03) 3
1429915 AMICA (2018 03 12, 2018 01 18) 34
1429922 FKT (2018 07 19)

CFE: 27.05.17 7
1429975 XPLORER (2018 09 10, 2018 05 24) 9
1429986 MICHLEY (2018 07 12) 21, 24, 25
1429997 SO (2018 07 25, 2018 01 31)

CFE: 26.11.09, 27.05.08 43
1430008 ELITE (2018 06 18) 25
1430010 eWaste (2018 04 17, 2017 12 06)

CFE: 26.03.06, 29.01.12 9, 37, 41, 42
1430049 CAPITAINE COOK DEPUIS 1877 (2018 06 18, 

2017 12 29)
CFE: 02.01.01, 25.01.19, 25.05.25, 
29.01.13

29, 31

1430086 LEFOO (2018 04 05, 2017 11 30)
CFE: 27.05.17 7, 9,

1430093 (2018 08 28)
CFE: 28.03.00 42

1430125 HELIBRAID (2018 09 11, 2018 05 24) 9

1430147 DISAIYIGONG (2018 08 28)
CFE: 28.03.00 6

1430154 DISAIYIGONG (2018 08 28)
CFE: 28.03.00 9

1430183 NUTRI-OX (2018 08 24, 2018 04 30) 3
1430187 MOUTAI (2018 07 12) 33
1430252 YG (2018 07 12)

CFE: 27.05.22 6, 40
1430299 H&C (2018 07 12)

CFE: 24.17.25, 26.04.18, 27.05.17 21
1430307 SEWPOWER (2018 07 26)

CFE: 27.05.17 7
1430334 (2018 08 28)

CFE: 28.03.00 28
1430354 Chat with Messages (2018 08 15, 2018 02 15)

CFE: 01.15.21, 26.04.07, 29.01.13 38
1430373 Hello Vape (2018 04 27, 2018 04 19)

CFE: 01.15.11, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13 34
1430470 SONOLINE (2018 07 27) 10
1430474 (2018 02 12)

CFE: 01.03.01, 28.03.00 6
1430513 V V V V (2018 07 02)

CFE: 27.05.01 36, 37
1430517 (2018 08 29, 2018 04 16)

CFE: 09.01.10, 09.07.01, 
24.01.25, 29.01.13

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

1430544 iqstroller (2018 08 02) 12
1430551 NEOM STEEL (2018 01 17, 2017 11 14)

CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13 6, 35
1430568 BABAYAGA (2018 08 29, 

2018 04 16)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 38, 39, 40, 

41, 43
1430569 SKIN STORIES (2018 08 16, 

2018 04 13)
2, 3, 9, 16, 25, 

44
1430584 Fito Ice (2018 08 17)

CFE: 27.05.01 3, 35
1430646 BAIE DES ANGES (2018 09 11, 

2018 03 14)
3
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1430654 CONFIDENCE IN YOUR 
GLOW (2018 09 12)

3

1430676 CARPE DENIM (2018 06 28, 2018 06 21) 35,
1430764 CHINEBULI (2018 06 08)

CFE: 27.05.01, 28.05.00, 28.19.00 32, 33
1430779 good look (2018 07 30) 24, 25, 35
1430791 ADUHELM (2018 09 17, 2018 03 19) 5
1430841 U. PROTEC (2018 08 10) 9

1430851 ceetec (2018 06 13, 2017 12 13) 7, 9, 12
1430868 FreeSUB (2018 03 19)

CFE: 27.05.09 7, 9, 21
1430913 GALAXY4 (2018 07 12, 2018 02 20) 35, 38, 

41
1430937 FILM4 (2018 07 12, 2018 02 20) 35, 38, 41
1430941 SF (2018 08 08)

CFE: 26.01.03, 26.11.02, 27.05.01 25, 41, 43



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

Klasa 
towarów

1  1429833 

2  1430517, 1430568, 1430569 

3  1429752, 1429753, 1429799, 1429819, 1429907, 1430183, 1430517,
 1430568, 1430569, 1430584, 1430646, 1430654 

4  1430517, 1430568 

5  1429752, 1429753, 1429799, 1429819, 1429833, 1430517, 1430568,
 1430791 

6  1429849, 1430147, 1430252, 1430474, 1430517, 1430551, 1430568 

7  1429922, 1430086, 1430307, 1430517, 1430568, 1430851, 1430868 

8  1429752, 1429753, 1429799, 1429819, 1430517, 1430568 

9  1429775, 1429815, 1429975, 1430010, 1430086, 1430125, 1430154,
 1430517, 1430568, 1430569, 1430841, 1430851, 1430868 

10  1429752, 1429753, 1429799, 1429819, 1430470, 1430517, 1430568 

11  1430517, 1430568 

12  1430517, 1430544, 1430568, 1430851 

13  1430517, 1430568 

14  1430517, 1430568 

15  1430517, 1430568 

16  1430517, 1430568, 1430569 

17  1430517, 1430568 

18  1430517, 1430568 

19  1430517, 1430568 

20  1430517, 1430568 

21  1429986, 1430299, 1430517, 1430568, 1430868 

22  1430517, 1430568 

23  1430517, 1430568 

24  1429764, 1429986, 1430517, 1430568, 1430779 

25  560554, 560555, 974736, 1429752, 1429753, 1429799, 1429986,
 1430008, 1430517, 1430568, 1430569, 1430779, 1430941 

26  1430517, 1430568 

27  1430517, 1430568 

28  1430334, 1430517, 1430568 

29  1430049, 1430517, 1430568 

30  1430517, 1430568 

31  1429833, 1430049, 1430517, 1430568 

32  1430517, 1430568, 1430764 

33  1430187, 1430517, 1430568, 1430764 

34  1429915, 1430373, 1430517, 1430568 

35  974736, 1429752, 1429753, 1429799, 1429819, 1430517, 1430551,
 1430568, 1430584, 1430676, 1430779, 1430913, 1430937 



1 2

Nr  ZT46/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

36  1430513 

37  1430010, 1430513 

38  1430354, 1430517, 1430568, 1430913, 1430937 

39  1430517, 1430568 

40  1429849, 1430252, 1430517, 1430568 

41  1429752, 1429753, 1429799, 1429819, 1430010, 1430517, 1430568,
 1430913, 1430937, 1430941 

42  1430010, 1430093 

43  1429760, 1429997, 1430517, 1430568, 1430941 

44  1429752, 1429753, 1429799, 1429819, 1430569



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.

483493 LABORATORIUM KOSMETYCZNE  
DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 08 07 3, 5

477942 Groupe Canal + S.A.
2018 08 06 35, 38, 41

482105 Reinhold Fleckenstein Jeanswear GmbH, 
Fertigung und Vertrieb modischer  
Freizeitbekleidung
2018 08 28 25

485926 OXYBARIA Sp. z o.o.
2018 10 19 10, 44

487538 PROTINA Pharmazeutische GmbH
2018 10 22 31

487817 BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA
2018 10 18 3

487172 ZIELONOGÓRSKI KLUB ŻUŻLOWY  
SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 10 22 3, 16, 21, 25, 28, 30, 

32, 35, 38, 41
486030 Louis Vuitton Malletier

2018 10 23 14
487172 Zarzycki Artur

2018 10 22 25, 35, 38



SPIS  TREŚCI

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  URZĘDZIE PATENTOWYM   
ZNAKACH  TOWAROWYCH

ZNAKI  TOWAROWE  ZGŁOSZONE  W  TRYBIE  KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016  R. .............  4
Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 44
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.  ............. 46

INFORMACJE  O  WYZNACZONYCH  NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  
PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016  R.  MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKACH  TOWAROWYCH  ............................  48

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 50 

INFORMACJE  O  SPRZECIWACH  WNIESIONYCH  WOBEC  ZGŁOSZENIA  ZNAKU  TOWAROWEGO  
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej  ..................................................................................  52


