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hurtownie, butiki, galerie, za pomocą katalogów przesyła-
nych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej przez 
strony internetowe, usługi teleshoppingu i homeshoppingu 
w zakresie towarów wymienionych w tej klasie.

(210) 477943 (220) 2017 10 19
(731) ŁUKASIK I KROPKA KANCELARIA PRAWNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna

(531) 26.02.07, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 477988 (220) 2017 10 20
(731) KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) ALVENA beauty

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów, 
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, ko-
smetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia 
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, odświeżacze odde-
chu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, bawełnia-
ne płatki kosmetyczne, wata kosmetyczna, patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, preparaty do demakijażu, żele pod prysznic, 
żele, pianki, kremy do golenia, mydła w płynie, mydła w ko-
stce, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, elektryczne ma-
szynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, maszynki 
do golenia, nieelektryczne, ostrza do elektrycznych maszy-
nek do golenia, 16 chusteczki higieniczne, papier toaletowy, 
21 szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów, 
nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku oso-
bistego, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, gąbki 
do kąpieli, myjki złuszczające do skóry ciała, rękawice do pe-
elingu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów kosme-
tycznych i higienicznych za pośrednictwem stacjonarnych 
punktów, sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 477990 (220) 2017 10 20
(731) KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) gallos

(531) 05.05.16, 05.05.20, 05.11.18, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów, 
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, ko-
smetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia 
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, odświeżacze odde-
chu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, bawełnia-
ne płatki kosmetyczne, wata kosmetyczna, patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, preparaty do demakijażu, żele pod prysznic, 
żele, pianki, kremy do golenia, mydła w płynie, mydła w ko-
stce, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, elektryczne ma-
szynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, maszynki 
do golenia, nieelektryczne, ostrza do elektrycznych maszy-
nek do golenia, 16 chusteczki higieniczne, papier toaletowy, 
21 szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów, 
nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku oso-
bistego, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, gąbki 
do kąpieli, myjki złuszczające do skóry ciała, rękawicę do pe-
elingu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów kosme-
tycznych i higienicznych za pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 478185 (220) 2017 10 24
(731) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  

IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) 100 LAT AGH

(531) 26.01.04, 26.07.25, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.14
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, 
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramo-
wanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne, 
książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monogra-
fie, czasopisma naukowo-techniczne, albumy, plakaty, afisze, 
blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, 
koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, 
ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplo-
matki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 
21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szali-
ki, krawaty, 35 organizowanie wystaw handlowych i rekla-
mowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych oraz 
zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowania i pro-
wadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympo-
zjów, konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 kształcenie wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, 
geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotech-
niki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, roboty-
ki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górni-
czej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, 
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, 
paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matema-
tyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketin-
gu, organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych, 
seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem tech-
nik komputerowych i Internetu, publikacja elektroniczna on-
-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie 
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książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informato-
rów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej 
o edukacji.

(210) 478212 (220) 2017 10 25
(731) EAT GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Green it.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35  administracyjne zarządzanie przedsiębior-
stwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowa-
nia działalności gospodarczej, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie 
działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się 
do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystry-
bucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów 
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja 
handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, po-
moc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisin-
gu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu 
franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, 
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa w branży spożywczej.

(210) 478260 (220) 2017 10 26
(731) SZAJNA ANDRZEJ ANDPOL ELEKTRONIK, Wrocław
(540) POWER

(531) 26.01.01, 27.05.01, 26.03.02, 01.15.03, 29.01.13, 26.03.04
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 9 stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych, 32 woda do picia, napoje energe-
tyzujące, 35 udzielanie klientom (konsumentom i kontrahen-
tom) informacji na temat oferowanych produktów i usług - 
za pośrednictwem serwisu internetowego, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi i batonami energetyzującymi, 39 dystrybucja energii 
elektrycznej na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, 
42 udostępnianie aplikacji mobilnej służącej do obsługi stacji 
ładowania pojazdów, elektrycznych, nawigacji, wskazywa-
nia drogi do stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz 
dokonywania płatności na stacjach ładowania pojazdów 
elektrycznych.

(210) 478269 (220) 2017 10 26
(731) OSUCHOWSKI ADAM PPHU ADOS, Reguły

(540) BREATH easy

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła: 
mydła lecznicze, mydła zapachowe, kostki mydła toaletowe-
go, mydła w płynie, żele pod prysznic, żele do mycia, pły-
ny do kąpieli, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, 
środki do higieny intymnej, emulsje do higieny intymnej, 
pianki do higieny intymnej, dezodoranty i środki przeciw 
poceniu, antyperspiranty, dezodoranty do użytku osobiste-
go, dezodoranty w sztyfcie, dezodoranty roll-on, dezodo-
ranty w sprayu, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpo-
towe, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła dezynfekujące, 
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, olejki 
do celów kosmetycznych, oliwki do celów kosmetycznych, 
maści do celów kosmetycznych, wazelina, pomady do celów 
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, kremy kosmetyczne, preparaty wybielające do skóry, kre-
my wybielające do skóry, sole wybielające do skóry, balsamy 
do skóry, środki do opalania i chroniące przed promieniowa-
niem ultrafioletowym, preparaty kosmetyczne do opalania 
się, preparaty przeciwsłoneczne, środki do samoopalania, 
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, 
lotony do celów kosmetycznych, olejki pielęgnacyjne, żele 
do peelingu, kremy do stóp, kremy zmiękczające do skóry 
stóp, zestawy kosmetyków, kosmetyki, kosmetyki upiększa-
jące, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgna-
cji i malowania paznokci, lakiery do paznokci, utwardzacze 
do lakierów, środki do usuwania lakierów, zmywacze do pa-
znokci, preparaty do wzmacniania płytki paznokci, preparaty 
do wygładzania płytki paznokci, odżywki do paznokci, kre-
my do paznokci, preparaty witaminowe do paznokci, olejki 
do paznokci, sztuczne paznokcie, tipsy, kleje do mocowania 
sztucznych paznokci, ozdoby do paznokci, kalkomanie, ze-
stawy do modelowania i zdobienia paznokci, wzory do zdo-
bienia paznokci, biżuteria do paznokci, środki perfumeryjne, 
perfumy, perfumy w maści, olejki do celów perfumeryjnych 
olejki eteryczne, wody kolońskie, woda lawendowa, wody 
toaletowe, esencje eteryczne, preparaty do golenia mydło, 
do golenia, kremy do golenia, pianki do golenia, ałun po go-
leniu, płyny po goleniu, kremy po goleniu, żele po goleniu, 
balsamy po goleniu, preparaty do depilacji, kremy do depila-
cji, woski do depilacji, plastry do depilacji, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, serwetki nasączone lotonami 
kosmetycznymi, ozdoby do celów kosmetycznych, materiały 
przylepne do celów kosmetycznych, 44 usługi w zakresie 
prowadzenia klinik kosmetycznych, usługi w zakresie prowa-
dzenia salonów kosmetycznych, gabinetów kosmetycznych, 
świadczenie usług przez salony piękności, usługi w zakresie 
masażu, usługi w zakresie zabiegów higienicznych i pielę-
gnacji urody, usługi kosmetyczne pielęgnacji ciała, zabiegi 
pielęgnacji dłoni i stóp, usługi wizażu, usługi manicure, usłu-
gi pedicure, nakładanie paznokci sztucznych, nakładanie 
tipsów, prowadzenie poradnictwa i pokazów w zakresie 
sposobów używania i stosowania kosmetyków, artykułów 
pielęgnacyjnych, perfumeryjnych, farmaceutyków, mianowi-
cie preparatów do pielęgnacji paznokci, manicure, pedicure, 
dłoni i stóp, prowadzenie salonów kosmetycznych.


