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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 RP międzynarodowych znakach towarowych,

 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium RP 

międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych 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 Klasyfi kacji wiedeńskiej,

– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych publikowane są w ukła-

dzie 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 sprzeciwachOgłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium RP mię-

dzynarodowego 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,

– numery klas objętych sprzeciwem, 

– datę wniesienia sprzeciwu.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycz-

nym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy 

wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znaków towarowych w układzie klasowym. 

* * ** * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego 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 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 wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego 
na terytorium RP (art. 152na terytorium RP (art. 1526a6a i art. 152 i art. 1521717 – ustawy Prawo własności przemysłowej). – 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.Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Nr ZT04

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM 
ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfi kujące (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 klasyfi kacją 

przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfi kacji 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) 455814 (220) 2016 04 29

(731) GOLDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Ergokantor

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy 

gier komputerowych, nagrane programy komputerowe, ła-

dowalne programy komputerowe, aplikacje komputerowe 

do pobrania z Internetu, programy do przetwarzania danych, 

interaktywne multimedialne programy komputerowe, publi-

kacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, sprzęt 

i akcesoria komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki 

danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza-

nia dźwięku lub obrazów, okulary przeciwsłoneczne, 36 usłu-

gi fi nansowe, serwis fi nansowy, doradztwo w sprawach fi -

nansowych, obsługa fi nansowa, pośrednictwo fi nansowe, 

operacje walutowe, kasy oszczędnościowe, usługi fi nansowe 

z dostępem bezpośrednim, operacje fi nansowe, gwarancje 

fi nansowe, wycena fi nansowa, informacja fi nansowa, elek-

troniczny transfer kapitału, elektroniczny transfer środków 

fi nansowych, transakcje fi nansowe, inwestycje kapitałowe, 

usługi powiernicze, inwestycje fi nansowe, sponsorowanie 

fi nansowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, zarządzanie 

fi nansami, prowadzenie kantorów wymiany walut, prowa-

dzenie kantorów wymiany walut z dostępem bezpośrednim 

np, przez internet, usługi kantorów, dostarczanie informacji 

dotyczących kursów wymiany walut, dostarczanie waluty 

obcej, handel walutami, handel walutami online w cza-

sie rzeczywistym, informacja fi nansowa w postaci kursów 

walut, notowania kursów wymiany walut, przewidywanie 

kursów walutowych, rynek dewizowy, skomputeryzowane 

usługi fi nansowe dotyczące obrotu walutą obcą, sporządza-

nie i notowanie informacji o kursach wymiany walut, swapy 

walutowe, u usługi agencji wymiany pieniędzy, usługi dorad-

cze dotyczące wymiany waluty obcej, usługi fi nansowych 

baz danych związane z wymianą walut, wymiana i przelew 

środków pieniężnych, zapewnianie list kursów walutowych, 

biura wymiany walut, usługi gotówkowe, czekowe i przeka-

zy pieniężne, elektroniczny transfer środków pieniężnych 

za pośrednictwem telekomunikacji, zautomatyzowane usłu-

gi płatnicze, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, usługi 

w zakresie elektronicznych płatności, agencje nieruchomo-

ści, agencje ściągania wierzytelności, analizy fi nansowe, ban-

ki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon 

(home banking), informacje bankowe, operacje bankowe, 

bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, ściąga-

nie czynszów, wycena fi nansowa w bankowości i dotycząca 

nieruchomości, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi 

funduszy zabezpieczających, notowania giełdowe, pośred-

nictwo giełdowe, gwarancje jako kaucje, lokaty kapitałowe, 

usługi w zakresie karty debetowych i kredytowych, obsługa 

kart debetowych i kredytowych, emisja kart debetowych 

i kredytowych, maklerstwo giełdowe, notowania giełdowe, 

ekspertyzy do celów podatkowych, pożyczki fi nansowe, za-

rządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie aktywami, 

38 umożliwianie dostępu do baz danych komputerowych, 

elektronicznych oraz online, usługi telekomunikacyjne, mia-

nowicie elektroniczna transmisja danych, wiadomości i in-

formacji, udostępnianie forów online do rozmów na tematy 

zainteresowań ogólnych, udostępnianie internetowych łą-

czy komunikacyjnych, przenoszących użytkownika witryny 

internetowej na inne lokalne i światowe strony internetowe, 

udzielanie dostępu do stron osób trzecich za pośrednic-

twem uniwersalnego loginu, udostępnianie chat-roomów 

i elektronicznych tablic ogłoszeń online, usługi w zakresie 

transmisji audio, tekstu i wideo przez komputerowe lub inne 

sieci komunikacyjne, mianowicie ładowanie, zamieszczanie, 

wyświetlanie, znakowanie i elektroniczna transmisja danych, 

informacji, audio i obrazów wideo, świadczenie usługi sieci 

online umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swo-

jej tożsamości oraz dzielenie się danymi o swojej tożsamości 

z i na wielu stronach internetowych, udostępnianie forum 

online do zakupu i sprzedaży produktów i materiałów i wy-

miany danych źródłowych za pośrednictwem skomputery-

zowanej sieci, elektroniczna transmisja danych do płacenia 

rachunków dla użytkowników sieci komputerowych i ko-

munikacyjnych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty 

reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line materiałów 

niepobieralnych, publikacja materiałów dostępnych za po-

średnictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie gier 

elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem 

Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych online z kom-

puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 

edukacja jako nauczanie, informacje o edukacji, studia fi l-

mowe, usługi fotografi czne, fotoreportaże, salony gier, usłu-

gi gier świadczone on-line, gry hazardowe, usługi klubowe 

jako rozrywka lub nauczanie, komputerowe przygotowanie 

materiałów do publikacji, pokazy kształcenia praktycznego, 

organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, organi-

zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz-

rywkowych, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-

riodyków, publikowanie książek, 42 usługi komputerowe, 

mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zare-

jestrowanych użytkowników, w celu organizowania grup 

i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału 

w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społeczno-

ściowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiek-

tów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania 

i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji 

za pośrednictwem sieci łącznościowych, usługi dostawców 

aplikacji (ASP), mianowicie hosting aplikacji oprogramowa-

nia komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi interne-

towego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowa-

nie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, 

transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogo-
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wanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek 

inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji 

za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tym-

czasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, prze-

znaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, 

tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści 

audio, wideo, obrazów fotografi cznych, tekstów, grafi k i da-

nych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych 

zawierających informacje zdefi niowane lub określone przez 

użytkowników, profi le osobiste, treści audio, wideo, obrazy 

fotografi czne, teksty, grafi kę i dane, udostępnianie strony in-

ternetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on-

line tworzenie profi li osobistych obejmujących informacje 

w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer 

takich informacji na wiele stron internetowych.

(210) 457196 (220) 2016 05 31

(731) ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA 

AKCYJNA, Brzeg Dolny

(540) SHORTI

(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy 

i herbicydy.

(210) 457260 (220) 2016 06 02

(731) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) 

(531) 19.07.01, 26.01.09, 26.01.16, 26.11.09, 29.01.12

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 

witaminy, mineralne suplementy diety, mineralne dodatki 

do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, prepa-

raty wspomagające w leczenie lub podnoszące odporność 

organizmu, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 

substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, 

herbaty lecznicze, herbicydy biologiczne do celów medycz-

nych, fungicydy biologiczne do celów medycznych, produk-

ty biobójcze do higieny osobistej do celów medycznych, 

środki odkażające do celów medycznych, szczepionki, suro-

wice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologicz-

ne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepara-

ty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 

farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrun-

kowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-

żające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne 

do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzyma-

tyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-

niczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 

35 usługi marketingowe leków i preparatów farmaceutycz-

nych, reklama leków i preparatów farmaceutycznych, pro-

mocja sprzedaży leków i preparatów farmaceutycznych, dys-

trybucja materiałów reklamowych, informacja gospodarcza, 

grupowanie i prezentacja leków i preparatów farmaceutycz-

nych, w celu umożliwienia klientom ich zakupu w punktach 

sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem 

mediów telekomunikacyjnych i elektronicznych, informacja 

handlowa, usługi importowo - eksportowe, publikowanie 

tekstów reklamowych w czasopismach, periodykach, kata-

logach, broszurach, folderach, plakatach, ulotkach, drukach 

i formularzach, dla celów promocyjnych i reklamowych, 

39 usługi przechowywania leków i preparatów farmaceu-

tycznych, tymczasowe przechowywanie leków i preparatów 

farmaceutycznych, magazynowanie, przechowywanie pod 

nadzorem leków i preparatów farmaceutycznych, usługi 

informacyjne związane z przechowywaniem leków i pre-

paratów farmaceutycznych, usługi konsultacyjne związane 

z przechowywaniem leków i preparatów farmaceutycznych, 

przechowywanie leków i preparatów farmaceutycznych 

w kontrolowanej temperaturze.

(210) 457290 (220) 2016 06 02

(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Taki był dzień

(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe 

i audiowizualne, Programy komputerowe do wykorzystania 

w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci global-

nej, Magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku 

i obrazu, czyste i z nagraniami, Dyski do rejestracji dźwięku, 

Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Programy gier kompu-

terowych, Płyty CD, Płyty DVD, Dyski komputerowe, Dyski 

magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań dźwię-

kowych, Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywa-

nia, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty 

do przetwarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, 

Urządzenia nadawcze, 16 Materiały reklamowe, Materiały 

drukowane, Afi sze, Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysun-

ki, Albumy, Broszury, Kalendarze, Fotografi e, Reprodukcje 

grafi czne, Katalogi, Ulotki, Wydruki grafi czne, Naklejki i na-

lepki, Periodyki, Galanteria papiernicza, Materiały piśmienne, 

Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze, Banery wykonane 

z papieru lub kartonu, Komiksy, Postery i plakaty, Materia-

ły z tworzyw sztucznych do pakowania, Karty muzyczne 

z życzeniami, Materiały do nauczania, 25 Odzież, T-shirty, 

Obuwie, Nakrycia głowy, Akcesoria jak chusty, rękawiczki, rę-

kawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe 

akcesoria do obuwia, Paski, Skarpety, 35 Reklama, promocja 

radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, 

Organizacja kampanii reklamowych, Usługi reklamowej 

agencji radiowej, Badania rynku i opinii publicznej w tym po-

przez sieci radiowe i Internet, Usługi publikowania tekstów 

reklamowych, Aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, 

Sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, Re-

klama w sieci komputerowej w tym na portalach interneto-

wych, Usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie 

programów i materiałów reklamowych, Informacja handlo-

wa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 

Wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, Usługi po-

średnictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie 

towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, 

sieci kablowych i bezprzewodowych, Poszukiwanie infor-

macji w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, 

Wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach 

komunikacji publicznej, Wypożyczanie materiałów reklamo-

wych, Subskrypcja programów radiowych, Badania percepcji 

programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, 

Promocje i pośrednictwo sprzedaży, Projektowanie i pośred-

nictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci 

Internet w tym na portalach internetowych, Wykorzystanie 

znaku fi rmowego zleceniodawcy w jego reklamie, promo-

cji i działaniach marketingowych promujących jego usługi 

lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem fi rmy, 

38 Emisja radiowa, Radiofonia, Poczta elektroniczna, Przesy-

łanie informacji i wiadomości, Transmisja dźwięku i informa-

cji w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe 

i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym 
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on-line i off -line, przez Internet, Usługi nadawania radiowych 

sygnałów, Usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 

Obsługa przekazu fonicznego, Monitorowanie mediów elek-

tronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybra-

nych audycji i informacji, Rozpowszechnianie programów 

radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do odbioru 

i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, 

Usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktu-

alności i wiadomości, Usługi łączności telefonicznej poprzez 

terminale komputerowe, Emisja programów radiowych i te-

lewizyjnych, Transmisje i retransmisje programów radiowych 

i telewizyjnych, Usługi portali internetowych i stron fanpage 

w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyła-

nie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obra-

zowych i dźwiękowych, Prowadzenie i organizowanie trans-

misji, Retransmisja programów, Monitorowanie radiowych 

mediów elektronicznych, dostarczanie informacji multime-

dialnej na życzenie, Aranżacja i leasing czasu dostępu do baz 

komputerowych,, 41 Usługi w zakresie produkcji i montażu 

programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radio-

wych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozrywki radiowej 

i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem 

Internetu, Informacja o imprezach, Dostarczanie informacji 

dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez 

o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i re-

kreacyjnym, Organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, 

Organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez 

o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i re-

kreacyjnym, Prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, 

pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, Obsługa 

imprez okolicznościowych, Usługi reporterskie, Usługi studia 

nagrań, Udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwię-

ku, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi produkcji 

radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz 

działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem 

Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlece-

nie płatne i nieodpłatne, Planowanie, aranżacja, produkcja 

i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, 

oraz dla wszelkiego typu mediów, Produkcja, powielanie, 

prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, Prowadzenie 

on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tema-

tycznych na falach radiowych i w Internecie, Elektroniczne 

publikacje w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczące 

rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu, 

Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych 

i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, mu-

zycznym, Nagrywanie dźwięku, Organizowanie i prowadze-

nie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzenie imprez 

i konkursów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie im-

prez i konkursów sportowych, Organizowanie i prowadzenie 

imprez i konkursów edukacyjnych, Organizowanie i prowa-

dzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, Orga-

nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kul-

turalnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 

w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie turniejów 

sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 

zawodów, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów 

sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawo-

dów rekreacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, 

Organizowanie i prowadzenie koncertów, Zarządzanie kon-

certami, Obsługa koncertów muzycznych, Koncerty muzycz-

ne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, 

Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-

niem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Usługi 

w zakresie opracowywania reportażu, Reportaże z imprez 

o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, Usługi 

reporterskie, Organizowanie i produkcja pokazów i widowisk 

artystycznych, Produkcja programów radiowych o charakte-

rze biznesowym, Tworzenie serwisów informacyjnych, Orga-

nizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych 

i rozrywkowych, Udostępnianie publikacji poprzez sieć inter-

netową, Usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych 

przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zle-

cenie, 42 Przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać 

cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach 

cyfrowych, Użyczenie stron internetowych do tworzenia 

serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich: Tworzenie 

i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich 

(patronaty), Usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania 

ekspertyz i raportów naukowo- nadawczych w dziedzi-

nie mediów, 45 Zarządzanie i eksploatacja praw autorskich 

i praw własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(210) 457322 (220) 2016 06 02

(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Szczypta Chilli

(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe 

i audiowizualne, Programy komputerowe do wykorzystania 

w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, 

Magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, 

czyste i z nagraniami, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kom-

paktowe, Dyski optyczne, Programy gier komputerowych, 

Płyty CD, Płyty DVD, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, 

Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań dźwiękowych, Interfej-

sy dla informatyki, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub 

reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwarzania 

informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia nadaw-

cze, 16 Materiały reklamowe, Materiały drukowane, Afi sze, 

Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysunki, Albumy, Broszury, 

Kalendarze, Fotografi e, Reprodukcje grafi czne, Katalogi, Ulot-

ki, Wydruki grafi czne, Naklejki i nalepki, Periodyki, Galanteria 

papiernicza, Materiały piśmienne, Artykuły biurowe, Artykuły 

papiernicze, Banery wykonane z papieru lub kartonu, Komik-

sy, Postery i plakaty, Materiały z tworzyw sztucznych do pako-

wania, Karty muzyczne z życzeniami, Materiały do nauczania, 

25 Odzież, T-shirty, Obuwie, Nakrycia głowy, Akcesoria jak 

chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do cza-

pek, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Paski, Skarpety, 

35 Reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na por-

talach internetowych, Organizacja kampanii reklamowych, 

Usługi reklamowej agencji radiowej, Badania rynku i opinii 

publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, Usługi 

publikowania tekstów reklamowych, Aranżacja wydarzeń 

w celach reklamowych, Sprzedaż czasu radiowego, w tym 

na rzecz sponsorów, Reklama w sieci komputerowej w tym 

na portalach internetowych, Usługi reklamowe, dystrybucja 

i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, 

Informacja handlowa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów 

reklamowych, Wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Inter-

net, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich 

w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności 

radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, Poszukiwanie 

informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, 

Wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach 

komunikacji publicznej, Wypożyczanie materiałów reklamo-

wych, Subskrypcja programów radiowych, Badania percepcji 

programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, 

Promocje i pośrednictwo sprzedaży, Projektowanie i pośred-

nictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci In-

ternet w tym na portalach internetowych, Wykorzystanie 

znaku fi rmowego zleceniodawcy w jego reklamie, promo-

cji i działaniach marketingowych promujących jego usługi 
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lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem fi rmy, 

38 Emisja radiowa, Radiofonia, Poczta elektroniczna, Przesy-

łanie informacji i wiadomości, Transmisja dźwięku i informa-

cji w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe 

i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym 

on-line i off -line, przez Internet, Usługi nadawania radiowych 

sygnałów, Usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 

Obsługa przekazu fonicznego, Monitorowanie mediów elek-

tronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybra-

nych audycji i informacji, Rozpowszechnianie programów 

radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do odbioru 

i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, 

Usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktu-

alności i wiadomości, Usługi łączności telefonicznej poprzez 

terminale komputerowe, Emisja programów radiowych i te-

lewizyjnych, Transmisje i retransmisje programów radiowych 

i telewizyjnych, Usługi portali internetowych i stron fanpage 

w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyła-

nie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obra-

zowych i dźwiękowych, Prowadzenie i organizowanie trans-

misji, Retransmisja programów, Monitorowanie radiowych 

mediów elektronicznych, dostarczanie informacji multime-

dialnej na życzenie, Aranżacja i leasing czasu dostępu do baz 

komputerowych, 41 Usługi w zakresie produkcji i montażu 

programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radio-

wych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozrywki radiowej 

i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem 

Internetu, Informacja o imprezach, Dostarczanie informacji 

dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez 

o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i re-

kreacyjnym, Organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, 

Organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez 

o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i re-

kreacyjnym, Prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, 

pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, Obsługa 

imprez okolicznościowych, Usługi reporterskie, Usługi studia 

nagrań, Udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwię-

ku, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi produkcji 

radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz 

działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem 

Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlece-

nie płatne i nieodpłatne, Planowanie, aranżacja, produkcja 

i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, 

oraz dla wszelkiego typu mediów, Produkcja, powielanie, 

prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, Prowadzenie 

on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tema-

tycznych na falach radiowych i w Internecie, Elektroniczne 

publikacje w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczące 

rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu, 

Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych 

i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, mu-

zycznym, Nagrywanie dźwięku, Organizowanie i prowadze-

nie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzenie imprez 

i konkursów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie im-

prez i konkursów sportowych, Organizowanie i prowadzenie 

imprez i konkursów edukacyjnych, Organizowanie i prowa-

dzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, Orga-

nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kul-

turalnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 

w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie turniejów 

sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 

zawodów, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów 

sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawo-

dów rekreacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, 

Organizowanie i prowadzenie koncertów, Zarządzanie kon-

certami, Obsługa koncertów muzycznych, Koncerty muzycz-

ne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, 

Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-

niem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Usługi 

w zakresie opracowywania reportażu, Reportaże z imprez 

o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, Usługi 

reporterskie, Organizowanie i produkcja pokazów i widowisk 

artystycznych, Produkcja programów radiowych o charakte-

rze biznesowym, Tworzenie serwisów informacyjnych, Orga-

nizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych 

i rozrywkowych, Udostępnianie publikacji poprzez sieć inter-

netową, Usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych 

przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zle-

cenie, 42 Przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać 

cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach 

cyfrowych, Użyczenie stron internetowych do tworzenia 

serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich: Tworzenie 

i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich 

(patronaty), Usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania 

ekspertyz i raportów naukowo- nadawczych w dziedzinie 

mediów, 45 Zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw 

własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(210) 458368 (220) 2016 06 28

(731) BANKMAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) BankMail

(510), (511) 38 telekomunikacja, wypożyczanie czasu dostę-

pu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forów dys-

kusyjnych, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez 

sieć światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za po-

mocą telefonii komórkowej, obsługa telekonferencji, poczta 

elektroniczna, odbieranie i dostarczanie wiadomości za po-

mocą poczty elektronicznej, połączenie ze światową siecią 

komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyła-

nie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 

za pomocą komputera, usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego, informacja o telekomunikacji, telewizja ka-

blowa, transmisja programów radiowych, transmisja progra-

mów telewizyjnych, transmisja satelitarna, usługi związane 

z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, 

zlecenia przywoławcze (radio, telefon lub inne środki łącz-

ności elektronicznej), wypożyczanie urządzeń telekomunika-

cyjnych, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 

i oprogramowania, wypożyczanie komputerów, doradztwo 

w zakresie sprzętu komputerowego, inżynieria techniczna, 

programowanie komputerów, instalacja oprogramowania 

komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputero-

wego, powielanie oprogramowania komputerowego, pro-

jektowanie oprogramowania komputerowego, projektowa-

nie systemów komputerowych, opracowywanie projektów 

technicznych, wypożyczanie oprogramowania komputero-

wego, hosting, zarządzanie stronami internetowymi, usługi 

w zakresie tworzenia i prowadzenia stron internetowych, 

monitoring urządzeń informatycznych, tworzenie i utrzy-

mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 

i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez 

Internet, projektowanie i wykonywanie oprogramowania 

użytkowego, projektów zintegrowanych systemów infor-

matycznych i baz danych, opracowywanie oprogramowa-

nia użytkowego komputerów, wdrażanie oprogramowania 

użytkowego przy wykonywaniu kompleksowych systemów 

informatycznych, projektowanie w zakresie integrowania 

w spójne systemy informatyczne technologii sprzętowych, 

programowych i telekomunikacyjnych, usługi w zakresie 

obrazów cyfrowych (kodowanie), kodowanie wiadomości, 

uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych.
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(210) 459068 (220) 2016 07 13

(731) WIOLONCELLISTA BEATA BATEK POLAND, Warszawa

(540) S SELLORI

(531) 01.01.03, 01.01.25, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01

(510), (511) 8 zestawy do manicure, 14 breloki, biżuteria, bi-

żuteria ze szkła sztrasowego - imitacja drogich kamieni, bre-

loczki do kluczy ozdobne, 20 dekoracje do domu takie jak: 

fi gurki -statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-

nych, lusterka.

(210) 459513 (220) 2016 07 25

(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Royal apple jabłko Premium 100% sok POLSKIE 

JABŁKA Z POLSKICH SADÓW www.sok-naturalny.

com

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.13, 19.03.01

(510), (511) 32 soki jabłkowe.

(210) 459899 (220) 2016 10 11

(731) JAKUBOWSKI PIOTR PEPITA, Kraków

(540) pepita

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.12, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, woda toaletowa, 14 bi-

żuteria, wyroby jubilerskie, zegarki, 18 aktówki, teczki, etui 

na klucze, opaski skórzane, parasole, pasy, plecaki, pojemniki 

na wizytówki, portfele, portmonetki, torby sportowe, tecz-

ki, dyplomatki, torby podróżne, torebki, walizki, wizytowniki, 

25 apaszki, bandany na szyję, bielizna osobista, biustonosze, 

bluzy, buty, chusty, czapki, futra, getry, gorsety, halki, kalosze, 

kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, 

kurtki, legginsy, majtki, obuwie, odzież, paski, peleryny, pi-

żamy, płaszcze, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawicz-

ki, sandały, skarpety, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje 

kąpielowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, 

t-shirty.

(210) 460362 (220) 2016 10 28

(731) PRUSAK GRZEGORZ BOSS KEBAB, Kraków

(540) BOSS KEBAB

(531) 01.01.05, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 29 mięso, 35 dekoracja wystaw sklepowych, 

43 bary szybkiej obsługi (snack - bary), kawiarnie (bufety), 

obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 

i transportem, kawiarnie, usługi barowe, stołówki, samoob-

sługa (restauracje), restauracje.

(210) 460620 (220) 2016 08 23

(731) RACHWAŁ RADOSŁAW KWADRON, Kraków

(540) inoxprime

(531) 27.05.01

(510), (511) 2 barwniki spożywcze, farby do tatuażu, rozcień-

czalniki do farb, tusze do znakowania zwierząt, 3 barwniki ko-

smetyczne, kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upięk-

szające, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, 

preparaty do odbarwiania, produkty perfumeryjne, perfumy, 

preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki do usu-

wania tatuaży, woda kolońska, wosk do depilacji, zestawy ko-

smetyków, żele i inne środki do pielęgnacji ciała, 8 urządzenia 

do tatuowania, igły do tatuaży, sprzęt i przyrządy do tatuowa-

nia, narzędzia ręczne oraz urządzenia odsługiwane ręcznie, 

sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie, części i akcesoria 

do wyżej wymienionych towarów, ręcznie sterowane maszy-

ny elektryczne i części maszyn, wszystkie wymienione towary 

przeznaczone do aplikowania farb, 10 aparatura, instrumenty 

i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weteryna-

ryjne, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, igły 

do stosowania podskórnego, igły do strzykawek, igły do zszy-

wania, igły wenfl onowe i akcesoria, irygatory do wstrzykiwa-

nia, narzędzia elektryczne do akupunktury, protezy kończyn, 

oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, 

35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji han-

dlowej, agencje reklamowe, fotokopiowanie, rozpowszech-

nianie materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospekty, 

druki, próbki, prospekty, broszury, reklama za pośrednictwem 

sieci komputerowej, usługi prowadzenia sprzedaży w skle-

pie lub hurtowni takich artykułów jak: barwników spożyw-

czych, farb do tatuażu, rozcieńczalników do farb, barwników 

kosmetycznych, kremów kosmetycznych, kosmetyków, ko-

smetyków upiększających, preparatów do demakijażu, pre-

paratów do depilacji, preparatów do odbarwiania, produk-

tów perfumeryjnych, perfum, preparatów kosmetycznych 

do pielęgnacji skóry, środków do usuwania tatuaży, wody 

kolońskiej, wosku do depilacji, zestawów kosmetyków, żeli 

i innych środków do pielęgnacji ciała, urządzeń do tatuowa-

nia, sprzętu i przyrządów do tatuowania, narzędzi ręcznych 

oraz urządzeń obsługiwanych ręcznie, sprzętu i przyrządów 

obsługiwanych ręcznie, igieł do tatuowania, części i akcesorii 

do wyżej wymienionych artykułów, ręcznie sterowanych ma-

szyn elektrycznych i części maszyn do aplikowania farb, apa-

ratury, instrumentów i narzędzi chirurgicznych, medycznych, 

dentystycznych i weterynaryjnych, igieł do akupunktury, igieł 
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do celów medycznych, igieł do stosowania podskórnego, 

igieł do strzykawek, igieł do zszywania, igieł wenfl onowych 

i akcesoriów, irygatorów do wstrzykiwania, narzędzi elek-

trycznych do akupunktury, protez: kończyn, oczu i zębów, 

artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania, usłu-

gi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem telezakupów 

i za pośrednictwem sieci internetowej takich artykułów jak: 

barwników spożywczych, farb do tatuażu, rozcieńczalników 

do farb, barwników kosmetycznych, kremów kosmetycz-

nych, kosmetyków, kosmetyków upiększających, preparatów 

do demakijażu, preparatów do depilacji, preparatów do od-

barwiania, produktów perfumeryjnych, perfum, preparatów 

kosmetycznych do pielęgnacji skóry, środków do usuwania 

tatuaży, wody kolońskiej, wosku do depilacji, zestawów ko-

smetyków, żeli i innych środków do pielęgnacji ciała, urządzeń 

do tatuowania, sprzętu i przyrządów do tatuowania, narzę-

dzi ręcznych oraz urządzeń odsługiwanych ręcznie, sprzętu 

i przyrządów obsługiwanych ręcznie, igieł do tatuowania, 

części i akcesoria do wyżej wymienionych artykułów, ręcznie 

sterowanych maszyn elektrycznych i części maszyn do apli-

kowania farb, aparatury, instrumentów i narzędzi chirurgicz-

nych, medycznych, dentystycznych i weterynaryjnych, igieł 

do akupunktury, igieł do celów medycznych, igieł do stoso-

wania podskórnego, igieł do strzykawek, igieł do zszywania, 

igieł wenfl onowych i akcesoriów, irygatorów do wstrzyki-

wania, narzędzi elektrycznych do akupunktury, protez: koń-

czyn, oczu i zębów, artykułów ortopedycznych, materiałów 

do zszywania, 44 usługi tatuowania, usługi fi zjoterapii, usługi 

fi zykoterapii, usługi manicure, usługi masażu, usługi salonów 

piękności, salony fryzjerskie, salony i studia tatuażu, usługi te-

lemedyczne, usługi w zakresie korzystania z solariów, usługi 

wizażu.

(210) 460633 (220) 2016 08 23

(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE GIPSU, Warszawa

(540) POLSKI GIPS

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 1 dodatki chemiczne do gipsu, środki zlepiają-

ce do gipsu, spoiwa do gipsu, środki utwardzające do gip-

su, polimery do użytku przy sporządzaniu gipsu, opóźnia-

cze do użytku wraz z gipsem, 19 gips, płyty gipsowe, płytki 

gipsowe, tynk gipsowy, odlewy gipsowe, płyta gipsowo 

- kartonowa, gipsowe płyty ścienne, zaprawa murarska gip-

sowa, gips do odlewów, obudowy kominków z gipsu, płyty 

z zaprawy gipsowej, płyty gipsowe do celów budowlanych, 

szybko twardniejący gips do celów budowlanych, płyty 

gipsowo - kartonowe odporne na powstawanie pleśni, nie-

metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo 

- kartonowe jako materiały budowlane, sucha zaprawa mu-

rarska, system suchej zabudowy na który skłądają się płyty 

gipsowo-kartonowe, profi le niemetalowe dla budownictwa, 

masy szpachlowe, gładzie, okładziny niemetalowe do użytku 

w budownictwie, niememtalowe uchwyty osłon uszczelnia-

jących, 41 kształcenie praktyczne, prowadzenie warsztatów, 

usługi szkolenia zawodowego, nauczanie i szkolenia, udzie-

lanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie 

kwalifi kacji zawodowych.

(210) 460639 (220) 2016 08 23

(731) EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa

(540) Mr. Fire

(531) 01.15.05, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.04, 

29.01.14

(510), (511) 11 zapalniczki i zapalarki.

(210) 460690 (220) 2016 08 24

(731) KAZIMIERCZYK KATARZYNA, Łódź

(540) moie

(531) 27.05.01

(510), (511) 14 biżuteria, 18 torebki.

(210) 460691 (220) 2016 08 24

(731) KAZIMIERCZYK KATARZYNA, Łódź

(540) m.

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.21

(510), (511) 14 biżuteria, 18 torebki.

(210) 461169 (220) 2016 09 06

(731) KUBIS IWONA, SZARY TOMASZ NALMED SPÓŁKA 

CYWILNA, Musuły

(540) NALMED CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ 

I ZABURZEŃ

(531) 01.13.05, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 44 działalność paramedyczna, praktyka lekarska 

specjalistyczna, działalność w zakresie zdrowia psychicznego 

świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów, działal-

ność szpitali.

(210) 461211 (220) 2016 09 08

(731) CITY SHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Falenty Nowe

(540) C S City SHARK FAST BUT...NOT FURIOUS
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(531) 03.09.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu artykułami spożyw-

czymi, produktami chemii przemysłowej, produktami che-

mii gospodarczej, produktami kosmetycznymi, usługi infor-

macyjne dla konsumentów, 39 przewożenie i dostarczanie 

towarów.

(210) 461500 (220) 2016 09 15

(731) RUNPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubasz

(540) R

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01

(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do portali interne-

towych i aplikacji mobilnych umożliwiających komuniko-

wanie się, zapewnianie dostępu do portali internetowych 

o tematyce sportowej, zapewnianie dostępu do portali 

społecznościowych o tematyce sportowej, 41 organizacja 

imprez sportowych, organizacja imprez rozrywkowych, or-

ganizacja imprez masowych, organizacja biegów, zawodów 

triathlonowych, organizacja zawodów innych niż sportowe, 

organizowanie koncertów, organizowanie szkoleń, organi-

zowanie spotkań i konferencji, organizowanie imprez przy 

pomocy Internetu, wypożyczanie i wynajem sprzętu spor-

towego, wypożyczanie i wynajem sprzętu do użytku na im-

prezach masowych, wypożyczanie i wynajem sprzętu audio 

i wideo, wypożyczanie i wynajem sprzętu do oświetlenia 

sceny, wypożyczanie i wynajem rzutników, wypożyczanie 

i wynajem sprzętu do pomiaru czasu na zawodach, wypo-

życzanie i wynajem systemów i czytników wejścia/wyjścia 

na imprezy, wypożyczanie i wynajem płotków do grodzenia 

terenu na imprezach masowych, wypożyczanie i wynajem 

czujników i bramek dla sportowców, konkursy muzyczne 

i plastyczne, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem 

portali internetowych i korzystaniem z aplikacji mobilnych, 

usługi techniczne związane z prowadzeniem portali inter-

netowych o tematyce sportowej,usługi techniczne związa-

ne z prowadzeniem portali społecznościowych o tematyce 

sportowej .

(210) 461501 (220) 2016 09 15

(731) RUNPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubasz

(540) RUNPORT

(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do portali interne-

towych i aplikacji mobilnych umożliwiających komuniko-

wanie się, zapewnianie dostępu do portali internetowych 

o tematyce sportowej, zapewnianie dostępu do portali 

społecznościowych o tematyce sportowej, 41 organizacja 

imprez sportowych, organizacja imprez rozrywkowych, or-

ganizacja imprez masowych, organizacja biegów, zawodów 

triathlonowych, organizacja zawodów innych niż sportowe, 

organizowanie koncertów, organizowanie szkoleń, organi-

zowanie spotkań i konferencji, organizowanie imprez przy 

pomocy Internetu, wypożyczanie i wynajem sprzętu spor-

towego, wypożyczanie i wynajem sprzętu do użytku na im-

prezach masowych, wypożyczanie i wynajem sprzętu audio 

i wideo, wypożyczanie i wynajem sprzętu do oświetlenia 

sceny, wypożyczanie i wynajem rzutników, wypożyczanie 

i wynajem sprzętu do pomiaru czasu na zawodach, wypo-

życzanie i wynajem systemów i czytników wejścia/wyjścia 

na imprezy, wypożyczanie i wynajem płotków do grodzenia 

terenu na imprezach masowych, wypożyczanie i wynajem 

czujników i bramek dla sportowców, konkursy muzyczne 

i plastyczne, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem 

portali internetowych i korzystaniem z aplikacji mobilnych, 

usługi techniczne związane z prowadzeniem portali interne-

towych o tematyce sportowej, usługi techniczne związane 

z prowadzeniem portali społecznościowych o tematyce 

sportowej .

(210) 461730 (220) 2016 09 20

(731) OCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany

(540) ocar

(531) 18.01.09, 26.11.01, 27.05.01

(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, 

amortyzujące resory do samochodów, 35 usługi sprzedaży 

w zakresie następujących towarów: amortyzatory zawiesze-

nia w pojazdach, zawieszenia (resory) w pojazdach, amorty-

zatory do samochodów.

(210) 461787 (220) 2016 09 21

(731) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH

(540) PHILIP MORRIS CAPSULE PM VENI. VIDI. VICI

(531) 03.01.02, 03.01.04, 03.01.20, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.21, 

25.01.19, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.15, 

26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty 

tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania 

własnych papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń 

do zażywania przez nos, papierosy kretek, snus, substytuty 

tytoniu, nie do celów medycznych, papierosy elektronicz-

ne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy elektronicz-

ne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów 

lub tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę 

w celu ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stoso-

wania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, 

ustniki oraz bibułki do papierosów, gilzy papierosowe, fi ltry 

do papierosów, pojemniki i puszki na tytoń, papierośnice, 

popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania pa-

pierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.

(210) 461788 (220) 2016 09 21

(731) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH
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(540) PHILIP MORRIS SELECT TOBACCOS BLEUE PM VENI. 

VIDI. VICI

(531) 03.01.02, 03.01.04, 03.01.20, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.21, 

26.01.02, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 

26.04.18, 29.01.15, 25.01.19

(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty 

tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania 

własnych papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń 

do zażywania przez nos, papierosy kretek, snus, substytuty 

tytoniu, nie do celów medycznych, papierosy elektronicz-

ne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy elektronicz-

ne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów 

lub tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę 

w celu ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stoso-

wania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, 

ustniki oraz bibułki do papierosów, gilzy papierosowe, fi ltry 

do papierosów, pojemniki i puszki na tytoń, papierośnice, 

popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania pa-

pierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.

(210) 461892 (220) 2016 11 02

(731) GINEW GEORGI, Poznań

(540) Restauracja GJG ZA MUREM Apartamenty

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01

(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości 

w restauracjach, usługi hotelowe, obsługa gastronomiczna 

z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).

(210) 461979 (220) 2016 09 26

(731) FUNDACJA WETERANÓW, Wrocław

(540) FUNDACJA WETERANÓW

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 44 usługi psychologiczne, badania psycholo-

giczne, porady psychologiczne, doradztwo psychologiczne, 

konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, 

opieka psychologiczne, leczenie psychologiczne, usługi 

diagnozy psychologiczne, przeprowadzanie testów psy-

chologiczne, przygotowywanie profi li psychologiczne, za-

pewnianie leczenia psychologiczne, sporządzanie raportów 

psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, dla persone-

lu, usługi w zakresie psychologii pracy, udzielanie informacji 

z zakresu psychologii, doradztwo związane z psychologią 

integralną, terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi 

w zakresie oceny psychologicznej, przeprowadzanie ocen 

i badań psychologicznych, doradztwo dotyczące psycholo-

gii, łagodzenia dolegliwości medycznych, przygotowywanie 

profi li psychologicznych do celów medycznych, przeprowa-

dzanie testów psychologicznych do celów medycznych.

(210) 461980 (220) 2016 09 26

(731) FUNDACJA WETERANÓW POSZKODOWANYCH, 

Wrocław

(540) FUNDACJA WETERANÓW POSZKODOWANYCH

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12

(510), (511) 44 usługi psychologiczne, badania psycholo-

giczne, porady psychologiczne, doradztwo psychologiczne, 

konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, 

opieka psychologiczne, leczenie psychologiczne, usługi 

diagnozy psychologiczne, przeprowadzanie testów psy-

chologiczne, przygotowywanie profi li psychologiczne, za-

pewnianie leczenia psychologiczne, sporządzanie raportów 

psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, dla persone-

lu, usługi w zakresie psychologii pracy, udzielanie informacji 

z zakresu psychologii, doradztwo związane z psychologią 

integralną, terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi 

w zakresie oceny psychologicznej, przeprowadzanie ocen 

i badań psychologicznych, doradztwo dotyczące psycholo-

gii, łagodzenia dolegliwości medycznych, przygotowywanie 

profi li psychologicznych do celów medycznych, przeprowa-

dzanie testów psychologicznych do celów medycznych .

(210) 461983 (220) 2016 09 26

(731) GMINA OTMUCHÓW, Otmuchów

(540) Lato Kwiatów

(531) 05.05.04, 05.05.14, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i po-

kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 

organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-

tingowych na rzecz osób trzecich, reklama i marketing, rekla-

ma i usługi reklamowe.

(210) 462003 (220) 2016 09 26

(731) DĄBROWSKA MONIKA, Łódź

(540) Cammino Restauracja Rodzinna

(531) 27.05.01

(510), (511) 43 prowadzenie restauracji, usługi cateringowe.
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(210) 462129 (220) 2016 09 29

(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) WAWEL-Dzielmy się radością!

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako 

galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, 

wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, 35 usługi sprzeda-

ży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu 

(sprzedaż on-line) towarów obejmujących: wyroby cukierni-

cze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyro-

by czekoladowe, słodycze, galaretki, publikowanie tekstów 

o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszech-

nianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cu-

kiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, 

wyroby czekoladowe, słodycze, prezentowanie produktów 

w mediach w celu ich sprzedaży.

(210) 462133 (220) 2016 09 29

(731) CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra

(540) CINKCIARZ

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy 

gier komputerowych, nagrane programy komputerowe, ła-

dowalne programy komputerowe, aplikacje komputerowe 

do pobrania z Internetu, programy do przetwarzania da-

nych, interaktywne multimedialne programy komputerowe, 

publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 

sprzęt i akcesoria komputerowe, magnetyczne i optyczne 

nośniki danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 

odtwarzania dźwięku lub obrazów, okulary przeciwsłonecz-

ne, 36 operacje walutowe, wymiana pieniędzy, usługi kanto-

rów, dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany 

walut, dostarczanie waluty obcej, handel walutami, handel 

walutami on-line w czasie rzeczywistym, informacja fi nan-

sowa w postaci kursów walut, notowania kursów wymiany 

walut, przewidywanie kursów walutowych, rynek dewizo-

wy, skomputeryzowane usługi fi nansowe dotyczące obrotu 

walutą obcą, sporządzanie i notowanie informacji o kursach 

wymiany walut, swapy walutowe, udostępnianie informacji 

na temat cen kursu walut, usługi agencji wymiany pieniędzy, 

usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, usługi fi -

nansowych baz danych związane z wymianą walut, wymiana 

i przelew środków pieniężnych, zapewnianie list kursów wa-

lutowych, biura wymiany walut, usługi gotówkowe, czekowe 

i przekazy pieniężne, elektroniczny transfer środków pienięż-

nych za pośrednictwem telekomunikacji, zautomatyzowa-

ne usługi płatnicze, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, 

usługi w zakresie elektronicznych płatności, agencje nieru-

chomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy fi nanso-

we, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub 

telefon (home banking), informacje bankowe, operacje ban-

kowe, bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, 

ściąganie czynszów, doradztwo w sprawach fi nansowych, 

doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, zarządzanie 

fi nansami, wycena fi nansowa w ubezpieczeniach, banko-

wości i dotycząca nieruchomości, doradztwo fi nansowe, 

informacje fi nansowe, operacje fi nansowe, usługi fi nansowe, 

tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabez-

pieczających, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, 

gwarancje jako kaucje, informacja o ubezpieczeniach, infor-

macje bankowe, informacje fi nansowe, inwestycje kapitało-

we, lokaty kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, usługi 

w zakresie karty debetowych i kredytowych, obsługa kart de-

betowych i kredytowych, emisja kart debetowych i kredyto-

wych, maklerstwo ubezpieczeniowe, maklerstwo giełdowe, 

notowania giełdowe, ekspertyzy do celów podatkowych, 

sponsorowanie i patronat fi nansowy, sponsorowanie działal-

ności sportowej, sponsorowanie i fi nansowanie programów 

telewizyjnych, fi lmowych i radiowych, pośrednictwo giełdo-

we, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki fi nansowe, 

transakcje fi nansowe, ubezpieczenia, wymiana waluty, za-

rządzanie fi nansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 

zarządzanie aktywami, 41 publikowanie tekstów innych niż 

teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line ma-

teriałów niepobieralnych, publikacja materiałów dostępnych 

za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi w za-

kresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za po-

średnictwem Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych 

on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 

Internetu, edukacja jako nauczanie, informacje o edukacji, 

studia fi lmowe, fotografi a, fotoreportaże, salony gier, usługi 

gier świadczone on-line, organizowanie gier hazardowych, 

usługi klubowe jako rozrywka lub nauczanie, komputerowe 

przygotowanie materiałów do publikacji, pokazy kształcenia 

praktycznego, organizowanie i prowadzenia warsztatów 

i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-

wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-

nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 

organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 

i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów eduka-

cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie zajęć, imprez, 

zawodów i turniejów sportowych, organizowanie i zarządza-

nie imprezami sportowymi, produkcja imprez sportowych, 

udzielanie informacji związanych ze sportem, świadczenie 

usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie noto-

wań wyników sportowych, publikacje elektroniczne on-line 

książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line 

nie do pobrania, publikowanie książek.

(210) 462140 (220) 2016 09 30

(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń

(540) KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY PYSZNE 

CIACHO Z NADZIENIEM OWOCOWYM O SMAKU 

CZARNEJ PORZECZKI

(531) 02.01.01, 05.07.09, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki dekoro-

wane, pierniki nadziewane, ciastka.

(210) 462193 (220) 2016 09 30

(731) PORĘBSKA IZABELA, Wola Batorska

(540) Studio Beauty Paradise

(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 44 usługi salonów fryzjerskich, pielęgnacja uro-

dy dla ludzi, usługi w zakresie porad kosmetycznych, higiena 

i pielęgnacja urody, fryzjerstwo.
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(210) 462208 (220) 2016 10 01

(731) ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK PRZEMYSŁAW 

MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, 

Przeźmierowo

(540) Daisy

(531) 05.05.04, 05.05.20, 26.04.02, 26.04.15, 26.11.01, 27.05.01, 

29.01.14

(510), (511) 16 serwetki jednorazowe, serwetki stołowe pa-

pierowe, bibuły, papier serwetkowy, jednorazowe produkty 

papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-

wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier, 

papier do pakowania prezentów, ozdoby papierowe na przy-

jęcia, artykuły papiernicze na przyjęcia, kartki z życzeniami, 

zaproszenia, teczki - artykuły papiernicze, koperty, biurowe 

artykuły papiernicze.

(210) 462209 (220) 2016 09 23

(731) O-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Pierwszy

(540) RSO

(510), (511) 11 urządzenia, aparatura i instalacje do oczysz-

czania ścieków, 39 usuwanie i transport ścieków, 40 ob-

róbka ścieków, obróbka przemysłowa ścieków, recykling 

odpadów.

(210) 462296 (220) 2016 10 04

(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock

(540) mFLOTA ORLEN

(510), (511) 9 odczytywane przez maszyny karty przenoszą-

ce zakodowane informacje, zautomatyzowany sprzęt do od-

czytywania kart oraz wydobywania danych z kart, kodowane 

karty magnetyczne upoważniające do zakupów na kredyt, 

karty identyfi kacyjne, karty zawierające aktywne komponen-

ty i będące nośnikami danych, karty stałego klienta, karty de-

betowe, karty rabatowe, 35 usługi w zakresie organizacji i za-

rządzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi 

w zakresie prowadzenia i wyceny działalności gospodarczej, 

usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i wycią-

gów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa 

do pojazdów mechanicznych i za usługi świadczonych przez 

stacje benzynowe oraz stacje obsługi pojazdów, reklama ra-

diowa, telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci kompu-

terowej, reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów re-

klamowych, 36 usługi w zakresie obsługi czeków podróżnych, 

usługi w zakresie wydawania oraz obsługi kart kredytowych 

i debetowych, usługi w zakresie obsługi kart debetowych, 

kart identyfi kacyjnych, kart upoważniających do zakupów, 

kart rabatowych, usługi w zakresie rozliczeń fi nansowych 

transakcji, usługi dotyczące elektronicznego transferu kapi-

tału, dostarczanie informacji o stanie konta i sporządzanie 

analiz na temat wszystkich powyższych usług, usługi doty-

czące rozliczeń fi nansowych, pośrednictwo przy sprzedaży 

na kredyt i rozrachunku bezgotówkowego, 37 usługi w za-

kresie prowadzenia stacji obsługi samochodów w tym kon-

serwacja i naprawa pojazdów, usługi dotyczące smarowania 

pojazdów mechanicznych, czyszczenia, polerowania, mycia 

i zabezpieczania pojazdów mechanicznych przed korozją, 

usługi malowania pojazdów mechanicznych, wulkanizacji 

i naprawy przebitych opon.

(210) 462419 (220) 2016 10 07

(731) ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Łuków

(540) DOLINA NOTECI WIĘCEJ NIŻ KARMA

(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, 

karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, ko-

tów i  innych zwierząt,spożywcze pasze wzmacniające dla 

zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karma dla 

psów biorących udział w gonitwach, jadalne smakołyki dla 

zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, pre-

paraty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne w puszce dla 

młodych zwierząt, 35 usługi w zakresie sprzedaży karmy dla 

zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, do-

datków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycz-

nych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla 

zwierząt, napojów dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 

w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 

w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi 

sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-

cji dla zwierząt, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność 

i napoje, w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów spo-

żywczych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwie-

rząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów 

jadalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt.

(210) 462429 (220) 2016 10 07

(731) WOOD-MIZER INDUSTRIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło

(540) Titan Wood-Mizer

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, maszyny 

tartaczne.

(210) 462439 (220) 2016 10 07

(731) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) EmFarma Plus

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12

(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne przezna-

czone do kondycjonowania gleby i roślin, przyspieszania 

rozkładu materii organicznej, neutralizacji odorów.

(210) 462444 (220) 2016 10 07

(731) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) ProBiotics Polska
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(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 1 preparaty z mikroorganizmami przeznaczo-

ne do poprawy właściwości gleby, usuwania związków 

organicznych z oczyszczanych powierzchni, higienizacji 

pomieszczeń, neutralizacji odoru w pomieszczeniach, 3 ko-

smetyki z dodatkiem mikroorganizmów do pielęgnacji ciała 

i włosów, 5 preparaty z mikroorganizmami przeznaczone do: 

mieszanek probiotycznych używanych jako suplementy die-

ty, mieszanek paszowych o właściwościach probiotycznych 

używanych w gospodarce pasiecznej, dla gołębi, ptaków 

ozdobnych i innych drobnych zwierząt domowych, miesza-

nek paszowych o właściwościach probiotycznych do chowu 

i hodowli dużych zwierząt domowych, 41 organizowanie 

i prowadzenie szkoleń, sympozjów i konferencji na temat 

wykorzystywania probiotyków w medycynie, weterynarii, 

rolnictwie i przemyśle, 42 badania oraz usługi naukowo-

techniczne, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 

i leśnictwem.

(210) 462454 (220) 2016 10 07

(731) ŻUBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) OssówPark CENTRUM HANDLOWE

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periody-

ki, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tek-

tura, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, kalendarze, 

informatory papierowe, prospekty, wydawnictwa periodycz-

ne i nieperiodyczne, aktówki z papieru lub tworzyw sztucz-

nych, teczki, akwarele, albumy, materiały piśmienne, druko-

wane kokardy papierowe, materiały szkoleniowe 

i instruktażowe, afi sze, plakaty, w tym plakaty reklamowe, 

plakaty z papieru lub kartonu, fotografi e, bilety, bloki do pisa-

nia, chorągiewki papierowe, emblematy, pieczęcie papiero-

we, kalkomanie, etykiety nie z materiału tekstylnego, fl ama-

stry, fotografi e drukowane, gazety, koperty, kartki 

z życzeniami, karty pocztowe, materiały drukowane, torby 

na śmieci, skoroszyty, notatniki, notesy podręczne, ołówki, 

ołówki automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, pióra 

wieczne, piórniki, przybory do pisania, piśmienne przybory 

szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, tem-

perówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, torebki 

do pakowania, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej ko-

smetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, weteryna-

ryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, artyku-

łów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego, 

komputerów i artykułów związanych z komputerami, wyro-

bów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów mu-

zycznych, publikacji, prasy, artykułów papierniczych, wyro-

bów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów 

skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, 

artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów, alkoholi, 

wyrobów tytoniowych: w centrum handlowym, hipermarke-

cie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem 

strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicz-

nej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując 

zamówienie korespondencyjne, używając środków teleko-

munikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-

ców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie pro-

wadzenia centrum handlowego, zarządzanie w działalności 

handlowej, obsługa administracyjna fi rm na zlecenie, marke-

ting, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe 

informacje i porady udzielane konsumentom, doradztwo 

w zakresie zarządzania personelem, administrowanie działal-

ności handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospo-

darczej, outsourcing, fakturowanie, księgowość, usługi w za-

kresie reklamy, organizowanie imprez o charakterze 

reklamowym, dystrybucja materiałów reklamowych i pro-

mocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych, 

rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, rekla-

ma telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektro-

nicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 

wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 

miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tek-

stów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów 

reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 

reklamy korespondencyjne, edytorskie usługi w dziedzinie 

reklamy, reklamy prasowe, usługi reklamy za pomocą plaka-

tów reklamowych, telemarketing, rozlepianie plakatów rekla-

mowych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, wyna-

jem manekinów do celów reklamowych i promowania 

sprzedaży, organizacja wystaw w celach handlowych lub 

promocyjnych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w za-

kresie komputerowych baz danych, a mianowicie tworzenie 

komputerowych baz danych, kompilacja komputerowych 

baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 

danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie kompu-

terowych bazach danych, zestawianie danych w komputero-

wych bazach danych, kompilacja informacji do komputero-

wych baz danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, 

usługi w zakresie marketingu baz danych, przeprowadzanie 

badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, 

aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-

zach danych, dostarczanie informacji handlowych za po-

średnictwem komputerowej bazy danych, aktualizacja

informacji dotyczących działalności gospodarczej w kompu-

terowej bazie danych, usługi informacyjne w zakresie działal-

ności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej 

bazy danych lub Internetu, usługi reklamowe dotyczące baz 

danych, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, 

kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, kompute-

rowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach 

komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach kompute-

rowych, zarządzanie i administracja danymi w zbiorach infor-

matycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet, zbieranie 

opinii, badania rynku, badania marketingowe, badania opinii 

publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na im-

prezy biznesowe oraz imprezy o charakterze reklamowym, 

agencje informacji handlowej, biura pośrednictwa pracy, 

wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, powielanie 

dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób 

trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi mo-

deli i modelek do celów promocji sprzedaży i reklamy, orga-

nizacja pokazów mody w celach promocyjnych i handlo-

wych, pokazy towarów, prezentowanie produktów 

w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fi l-

mów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-

mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 

sieci komputerowej, usługi w zakresie organizacji imprez 

o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym, 

36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, 

wynajmowanie pawilonów oraz powierzchni handlowych, 

wynajmowanie powierzchni na cele komercyjne w centrach 

handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowej, dzierża-

wa i najem majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem 

nieruchomym, zarządzanie terenami centrów handlowych, 
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doradztwo fi nansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wy-

miana pieniędzy, wymiana walut, kredytowanie, fi nansowa-

nie sprzedaży ratalnej, fi nansowanie kredytów ratalnych, fi -

nansowanie pożyczek ratalnych, zapewnianie i organizacja 

pożyczek ratalnych, zapewnianie kredytów poprzez plany 

ratalne, administrowanie majątkiem nieruchomym, pośred-

nictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czyn-

szów, informacja o powyższych usługach, 37 obsługa i na-

prawa samochodów, usługi stacji obsługi samochodów, 

usługi stacji paliw, usługi mycia samochodów, instalacja, kon-

serwacja i naprawa maszyn, zabezpieczanie pojazdów przed 

korozją, naprawa obuwia, naprawy stolarskie, naprawy sprzę-

tu gospodarstwa domowego, naprawa sprzętu sportowego, 

usługi zegarmistrzowskie, budowa i naprawy magazynów, 

czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budyn-

ków od zewnątrz, czyszczenie okien, usługi sprzątania obiek-

tów, czyszczenie odzieży, czyszczenie pojazdów, instalacja, 

konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie drzwi i okien, 

instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa telefo-

nów, naprawa aparatów fotografi cznych, instalowanie, kon-

serwacja i naprawy komputerów, konserwacja, czyszczenie, 

reperacja skór i futer, konserwacja mebli, lakierowanie, malo-

wanie i mycie pojazdów, naprawa odzieży, naprawy tapicer-

skie, ostrzenie noży, obsługa i naprawa samochodów, odna-

wianie dzieł sztuki, usługi prania i prasowania, 

39 organizowanie podróży, transport pasażerski, rezerwacja 

podróży, organizowanie wycieczek, rezerwacja transportu, 

rezerwacja miejsc w środkach transportu, w tym pośrednic-

two i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży, 

czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, ło-

dzi i pojazdów wodnych, czarterowanie statków powietrz-

nych, czarterowanie pojazdów podróżnych, czarterowanie 

pojazdów do transportu, usługi pośrednictwa w zakresie 

czarterowania ww. środków transportu, przewóz ludzi i to-

waru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolota-

mi, usługi bagażowe, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi 

przeprowadzek, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, 

wynajmowanie środków transportu podróżnym, informacja 

o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie towa-

rów, pakowanie prezentów, składowanie towarów, dostar-

czanie kwiatów, dostarczanie paczek, transport mebli, do-

starczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych 

korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych środków 

komunikacji na odległość, logistyka transportu, dystrybucja 

gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc po-

stojowych, prowadzenie parkingu, usługi dostarczania kore-

spondencji, dostarczanie przesyłek, usługi logistyczne, trans-

port, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi 

magazynowania towarów, usługi kurierskie w zakresie kore-

spondencji lub towarów, spedycja, wynajmowanie magazy-

nów i powierzchni magazynowej, wypożyczanie kontene-

rów magazynowych, wypożyczanie samochodów, 

wypożyczanie rowerów, transport chorych, 40 wywoływa-

nie fi lmów fotografi cznych, obróbka taśm fi lmowych, wyko-

nywanie odbitek i reprodukcji fotografi cznych, dorabianie 

kluczy, usługi punktów ksero, usługi drukowania, laminowa-

nie, introligatorstwo, fotochemigrafi a jako obróbka metalu, 

usługi krawieckie, przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie 

dzieł sztuki, mrożenie żywności, wędzenie żywności, konser-

wowanie napojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa 

loterii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształ-

cenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie 

imprez rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych, sporto-

wych i tanecznych, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń 

na okolicznościowe imprezy rozrywkowe, sportowe i kultu-

ralne, wypożyczanie fi lmów kinowych, wypożyczanie apara-

tów i sprzętu kinematografi cznego, wypożyczanie odbiorni-

ków radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże, produkcja 

programów radiowych i telewizyjnych, salony gier, organiza-

cja imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja 

o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informa-

cja o wypoczynku, usługi organizacji imprez karaoke, usługi 

publikowania książek, wypożyczanie książek, obsługa sal ki-

nowych, organizowanie i prowadzenia warsztatów oraz 

szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferen-

cji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów o charak-

terze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie przy-

jęć, organizowanie spektakli, organizacja pokazów mody 

w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękno-

ści, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 

usługi parków rozrywki, prowadzenie zajęć fi tness, usługi 

klubów fi tness, usługi klubów zdrowia, publikowanie i wypo-

życzanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek 

i periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych 

nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów 

do publikacji, rezerwacja miejsc na spektakle, kina, 43 usługi 

gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, snack bary, stołówki, 

bufety, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoob-

sługowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygoto-

wywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dosta-

wa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 

produktami i transportem, usługi barowe, wynajmowanie 

pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na po-

siedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, wypożyczanie 

dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, 

bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń 

oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub stu-

diów fi lmowych, usługi opieki nad dziećmi świadczone 

w obiektach handlowych, 44 salony fryzjerskie, salony pięk-

ności, salony kosmetyczne, usługi w zakresie odnowy biolo-

gicznej, usługi solarium, fi zjoterapia, fi zykoterapia, masaż, 

manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, układanie kompozycji 

kwiatowych, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdro-

wotna, usługi salonów optycznych, chirurgia plastyczna, po-

moc medyczna, pomoc weterynaryjna, porady w zakresie 

farmakologii, sporządzanie receptur w aptekach, usługi do-

radcze świadczone przez apteki, usługi doradcze w dziedzi-

nie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usługi klinik medycz-

nych, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażystów.

(210) 462458 (220) 2016 10 07

(731) KUBICA WOJCIECH, Sopot

(540) Water BLOCKER Aroma

(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 27.05.24, 

29.01.13

(510), (511) 11 pochłaniacze wilgoci, osuszacze powietrza.

(210) 462490 (220) 2016 10 10

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa
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(540) PEJER

(510), (511) 9 aplikacje mobilne umożliwiające realizację 

przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), aplikacje 

mobilne umożliwiające realizację internetowych przekazów 

pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację płat-

ności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację 

mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Inter-

net, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty 

płatnicze, karty identyfi kacyjne, karty kodowane magne-

tycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czyt-

niki kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane i kom-

putery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfi kacji 

autentyczności kart bankowych, programy komputerowe, 

oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 

elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 

komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożli-

wiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 

i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-

nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 

aplikacje komputerowe do pobrania, aparaty telefoniczne 

systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urzą-

dzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania 

i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do reje-

stracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urzą-

dzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazy-

wania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia 

do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 

czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i vi-

deo, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefo-

nów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy 

wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafi -

ki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, 

publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane pro-

gramy telewizyjne, fi lmy, nagrane audycje radiowe, nagrania 

dźwiękowe, obrazu i fi lmowe utrwalone w formie zapisanej 

taśmy fi lmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 

optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicz-

nym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-

rach, w odtwarzaczach CD, D/D, urządzenia do nagrywania, 

zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in-

formacji i zapisu fi lmowego w formie analogowej i cyfrowej, 

elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 

przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-

wodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształca-

nia, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, na-

dajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 

odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i ra-

diowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia 

do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające ze-

staw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające 

dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sate-

litarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagry-

warkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwięko-

wych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku 

twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów 

(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), pro-

gramy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji 

oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych 

kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi 

interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewi-

zory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery 

cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, 

cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, 

komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych 

konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do tele-

fonu komórkowego, urządzenia telefoniczne, urządzenia te-

lewizyjne, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów 

elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki 

grafi czne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzy-

ka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowa-

nia dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych 

za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyj-

nych, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie 

dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych 

do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, opro-

gramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendo-

wania treści multimedialnych, oprogramowanie komputero-

we, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji 

mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści au-

diowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Inter-

netu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, 

cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD 

i płyt wideo high-defi nition, telewizory, dekodery, telewizja 

mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja interneto-

wa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 35 rekla-

ma, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, 

badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzi-

nie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca 

i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 

prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek rekla-

mowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycz-

nych -Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za po-

średnictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, 

systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych 

dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy 

usługi świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy, 

edytorskie usługi w dziedzinie reklamy wynajem czasu rekla-

mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośni-

ków reklamowych wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 

organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-

wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezento-

wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-

nej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie 

nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży 

dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży 

aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla 

sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefo-

nii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadaw-

cze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 

w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, 

przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia 

współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 

dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia 

do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 

czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i vi-

deo, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefo-

nów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy 

wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafi -

ki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, 

publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy te-

lewizyjne, fi lmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu 

i fi lmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy fi lmowej, ta-

śmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w za-

pisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przy-

stosowanej do odtwarzania w komputerach, 

w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapi-

sywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-

macji i zapisu fi lmowego w formie analogowej i cyfrowej, 

elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 

przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-

wodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształca-

nia, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, na-

dajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 

odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i ra-
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diowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia 

do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające ze-

staw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające 

dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sate-

litarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagry-

warkę do zapisywania programów telewizyjnycłi i dźwięko-

wycłi - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku 

twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów 

(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), pro-

gramy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji 

oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych 

kanałów telewizyjnych), programy komputerowe do obsługi 

interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewi-

zory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery 

cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, 

cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, 

komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych 

konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do tele-

fonu komórkowego, pliki grafi czne do ściągnięcia do telefo-

nu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy 

do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizual-

nego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu 

i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja strumienio-

wa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla 

streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do te-

lefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramo-

wanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania 

treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, na-

rzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, 

sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizual-

nych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci 

globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych 

urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo 

highdefi nition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, tele-

wizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym 

telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, pośrednictwo 

w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 anali-

zy fi nansowe, administrowanie fi nansami, bankowość onli-

ne, doradztwo w sprawach fi nansowych, przetwarzanie 

płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, prze-

twarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredyto-

wych, usługi realizacji przekazów pieniężnych tzw. peer-to-

peer (P2P), usługi realizacji internetowych przekazów 

pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych, usługi re-

alizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sie-

ci Internet, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udo-

stępnianie informacji fi nansowych za pośrednictwem strony 

internetowej, usługi zarządzania fi nansami, telefoniczne 

usługi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi ban-

kowości internetowej, informacja o ww. usługach, w tym 

prezentowana w Internecie, usługi płatności między użyt-

kownikami telefonów, 38 łączność telefoniczna, usługi tele-

foniczne, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie teleko-

munikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania 

i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez 

portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania 

danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale inter-

netowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, 

usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania pocz-

ty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wia-

domości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, 

tekstowej i grafi cznej w sieciach telekomunikacyjnych, usłu-

gi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wy-

żej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej 

i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informa-

tycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 

komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu 

i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazy-

wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefo-

nii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie 

połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urzą-

dzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych 

za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udo-

stępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii 

komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefo-

nicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośred-

nictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakie-

tów informacji, usługi rozpowszechniania programów 

telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, fi l-

mów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-

wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 

widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przeka-

zu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizo-

wania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 

cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem prze-

kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodo-

wego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwia-

niem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej 

automatycznej selekcji programów które mają być nagrywa-

ne, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak-

tywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu 

do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego 

poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń 

do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, 

odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodo-

wania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, 

usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - w zakresie do-

stępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie okre-

ślonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania 

przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wy-

boru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowa-

niach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywa-

niem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne 

przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów 

poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja ka-

blowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 

udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapew-

nianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci kompute-

rowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless bro-

adcasting), usługi w zakresie nadawania programów 

telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz 

z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, do-

starczanie dostępu do zasobów muzycznych, fi lmowych 

i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej 

oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi 

nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, 

usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, 

komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodo-

wego., nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych 

za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji 

i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych 

za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wi-

deotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, 

wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych 

i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazy-

wanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedial-

nych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo 

na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące któ-

rychkolwiek z wyżej wymienionych usług, transmisja stru-

mieniowa, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie 

fi lmów kinowych, telewizyjne programy rozrywkowe, wypo-

życzanie fi lmów kinowych, fotografi e, usługi gier świadczo-

ne on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozryw-

kowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia 
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języka migowego, usługi związane z organizacją imprez ka-

raoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencje, organi-

zowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, 

publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie 

praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań 

dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia 

warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga-

nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-

wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjaz-

dów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja 

programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektro-

niczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektro-

niczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, reali-

zacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc 

na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, 

użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wy-

stawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo, sporzą-

dzanie napisów do fi lmów w wersji oryginalnej, pisanie tek-

stów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, 

tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowa-

nia układu grafi cznego publikacji, inne niż do celów reklamo-

wych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłuma-

czy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie 

oprogramowania komputerowego, wypożyczanie kompu-

terów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozryw-

kowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produk-

cja fi lmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 

programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-

kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-

dzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośred-

nictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej 

wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste-

mie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynaj-

mowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i ob-

razu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach 

radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi au-

tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-

nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 

ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe 

polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obra-

zu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez In-

ternet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, fi lmo-

wego, organizacji i produkcji nagrań fi lmowych, dźwiękowych, 

usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewi-

zyjnej i fi lmowej, udostępnianie fi lmów, programów telewi-

zyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji 

dotyczących fi lmów i programów telewizyjnych, udostęp-

nianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, 

fi lmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i re-

komendacje dotyczące programów telewizyjnych, fi lmów 

i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, na-

grań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji 

i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, 

42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyj-

nych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komór-

kowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie 

i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udo-

stępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostar-

czanie fi lmów i programów telewizyjnych bez pobierania 

za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, dostarczanie in-

formacji, opinii i rekomendacji dotyczących fi lmów i progra-

mów telewizyjnych, dostarczanie programów telewizyjnych 

i fi lmów bez pobierania, analizy komputerowe, konwersja da-

nych i programów komputerowych, konwersja danych lub 

dokumentów na formę elektroniczną, przechowywanie da-

nych elektronicznych.

(210) 462571 (220) 2016 10 12

(731) GORCZYŃSKI TOMASZ AWANO, Pasikurowice

(540) Familiowo FAMILY THINKING

(531) 02.09.01, 27.05.01

(510), (511) 25 wyprawki dziecięce jako odzież, skarpetki, 

szale, swetry, piżamy, obuwie dla dzieci, odzież dla małych 

dzieci, odzież dziecięca, odzież ciążowa, odzież, 28 zabawki, 

zabawki edukacyjne, pluszowe zabawki, zabawki giętkie, za-

bawki mówiące, zabawki drewniane, zabawki z tkanin, wielo-

funkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki z tworzyw sztucznych, 

klocki do budowy jako zabawki, zabawki przystosowane 

do celów edukacyjnych, zabawki sprzedawane w formie 

zestawów, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, maty do za-

bawy zawierające zabawki dla niemowląt, 35 usługi w za-

kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi 

sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 

z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-

bawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami 

sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami 

naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dzie-

łami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposa-

żeniem domu, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 

dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sie-

ci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 

sklepy zabawkowe.

(210) 462624 (220) 2016 11 28

(731) SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) kotinka

(510), (511) 1 grafi t do celów przemysłowych innych niż far-

maceutyka, hydraty karbopochodne dla celów przemysło-

wych, materiały węglopochodne do fi ltracji, węglopochod-

ne moderatory do reaktorów chemicznych, karbonizaty 

jako składniki nie podstawowe do nawozów użyźniających 

glebę, karbonizowane plastyfi katory do celów przemysło-

wych innych niż farmaceutyka, płuczki węglopochodne lub 

zawierające preparaty karbopochodne jako składnik pod-

stawowy wspomagające procesy w wiertnictwie, chemicz-

ne pochłaniacze karbopochodne, karbonizowane podłoża 

dla upraw bezgruntowych dla rolnictwa, węglopochodne 

preparaty do klarowania do zastosowań w procesach syn-

tezy przemysłowej, karbonizowane preparaty do obróbki 

ulepszającej stal i stopy metali, karbopochodne preparaty 

do oczyszczania olejów, smarów i substancji chemicznych, 

karbopochodne preparaty do oczyszczania tłuszczów, ole-

jów, smarów i substancji chemicznych, preparaty do oszczę-

dzania węgla w procesach pirolitycznych i w energetyce 

węglowej, karbopochodne preparaty do utwardzania me-

tali, karbopochodne preparaty do uzdatniania wody, karbo-

pochodne preparaty do użyźniania gleby, karbopochodne 

preparaty do wybielania do celów przemysłowych, prepara-

ty z węgla innego niż węgiel kopalny, sadza do celów prze-

mysłowych, laboratoryjnych i rolniczych, sadza dymnicowa 

do celów przemysłowych, siarczki, siarczyny i siarczany wę-

gla do celów przemysłowych, laboratoryjnych i rolniczych, 

torf kopalny jako kajbonizat lub jako paliwo, karbopochodne 

utrwalacze barwników do metali, węgiel kopalny, węgiel ak-
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tywny, węgiel do fi ltrów, węgiel kostny, węgiel pochodzenia 

zwierzęcego, węgiel z krwi, węglan magnezowy, węglan 

wapnia, węglany organiczne, węgliki spiekane, karbopo-

chodne wymienniki jonowe jako produkty chemiczne, kar-

bonizowana ziemia folerska dla przemysłu włókienniczego, 

35 usługi reklamy i dostarczanie osobom trzecim informa-

cji odnośnie dostępnych ofert na dostawę grafi tu do celów 

przemysłowych innych niż farmaceutyk, hydratów węgla 

dla celów przemysłowych, materiałów węglopochodnych 

do fi ltracji, węglopochodnych moderatorów do reaktorów 

chemicznych, wszelkiego rodzaju karbonizatów jako skład-

ników nie podstawowych do nawozów użyźniających glebę, 

karbonizowanych plastyfi katorów do celów przemysłowych 

innych niż farmaceutyka, płuczek węglopochodnych wspo-

magających procesy wiertnicze, chemicznych pochłaniaczy 

karbopochodnych, karbonizowanych podłoży dla upraw 

bez gruntowych dla rolnictwa, węglopochodnych prepa-

ratów do klarowania, karbonizowanych preparatów do ob-

róbki ulepszającej stal i stopy metali, karbopochodnych 

preparatów do oczyszczania olejów, smarów i substancji 

chemicznych, karbopochodnych preparatów do oczyszcza-

nia tłuszczów, olejów, smarów i substancji chemicznych, pre-

paratów do oszczędzania węgla w procesach pirolitycznych 

i energetycznych, karbopochodnych preparatów do utwar-

dzania metali, karbopochodnych preparatów do uzdatniania 

wody, karbopochodnych preparatów do użyźniania gleby, 

karbopochodnych preparatów do wybielania do celów 

przemysłowych, syntetycznych preparatów z węgla nie ko-

palnego, sadzy do celów przemysłowych i rolniczych, sadzy 

dymnicowej do celów przemysłowych, siarczków, siarczy-

nów i siarczanów węgla, torfu kopalnego jako karbonizatu, 

karbopochodnych utrwalaczy barwników do metali, węgla 

kopalnego, węgla aktywnego, węgła do fi ltrów, węgla kost-

nego, węglanu magnezowego, węglanu wapnia, węglanów 

organicznych, węglików spiekanych, karbopochodnych 

wymienników jonowych jako produktów chemicznych, 

karbonizowanej ziemi folerskiej dla przemysłu włókienni-

czego, usługi kolportażu próbek i dostarczanie informacji 

odnośnie wymienionych wyżej towarów, usługowe agencje 

planowania i prowadzenia promocji sprzedaży wymienio-

nych wyżej towarów, usługi analizy i doradztwa w zakresie 

zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie produkcji 

i dystrybucji wyżej wymienionych towarów, usługowe ba-

dania rynkowe w zakresie produkcji i obrotu wymienionymi 

towarami i dostarczanie odnośnych informacji, agencje po-

średnictwa i reprezentacji osób trzecich w zakresie zawie-

rania umów sprzedaży karbopochodnych towarów maso-

wych, usługowe dostarczanie informacji dotyczącej agencji, 

pośrednictwa i reprezentacji w zakresie umów sprzedaży 

wymienionych wyżej towarów, usługi agencji importowo-

eksportowych i dostarczanie odnośnych informacji, usłu-

gowe interpretowanie i redagowanie informacji w bazach 

komputerowych ( pozyskiwanie i systematyzacja danych 

w komputerowych bazach danych ) i dostarczanie informa-

cji osobom trzecim odnośnie wymienionych wyżej towa-

rów, usługi prowadzenia sklepów, składów konsygnacyjnych, 

celnych łub hurtowni z wymienionymi wyżej towarami oraz 

dostarczanie odnośnych informacji, 39 usługi transportu, 

magazynowania, składowania, zbiórki i konfekcjonowania 

paliw, materiałów budowlanych, odpadów użytecznych lub 

surowców odzyskanych, oraz materiałów takich jak, grafi t 

do celów przemysłowych innych niż farmaceutyka, hydraty 

węgła dla celów przemysłowych, materiały węglopochodne 

do fi ltracji, węglopochodne moderatory do reaktorów che-

micznych, karbonizaty jako składniki nie podstawowe do na-

wozów użyźniających glebę, karbonizowane plastyfi katory 

do celów przemysłowych innych niż farmaceutyka, płuczki 

węglopochodne wspomagające wiertnictwo, chemiczne 

pochłaniacze karbopochodne, karbonizowane podłoża dla 

upraw bezgruntowych dla rolnictwa, węglopochodne pre-

paraty do klarowania, karbonizowane preparaty do obróbki 

ulepszającej stal i stopy metali, karbopochodne preparaty 

do oczyszczania olejów, smarów i substancji chemicznych, 

karbopochodne preparaty do oczyszczania tłuszczów, ole-

jów, smarów i substancji chemicznych, preparaty do oszczę-

dzania węgla w procesach pirolitycznych i energetycznych, 

karbopochodne preparaty do utwardzania metali, karbopo-

chodne preparaty do uzdatniania wody, karbopochodne 

preparaty do użyźniania gleby, karbopochodne preparaty 

do wybielania do celów przemysłowych, preparaty z węgla 

pochodzenia nie kopalnego, sadza do celów przemysło-

wych i rolniczych, sadza dymnicowa do celów przemysło-

wych, siarczki, siarczyny i siarczany węgla, torf kopalny jako 

karbonizat, karbopochone utrwalacze barwników do metali, 

węgiel kopalny, węgiel aktywny, węgiel do fi ltrów, węgiel 

kostny, węgiel pochodzenia zwierzęcego, węgiel z krwi, 

węglan magnezowy, węglan wapnia, węglany organiczne, 

węgliki spiekane, karbopochodne wymienniki jonowe jako 

produkty chemiczne, karbonizowana ziemia folcrska dla 

przemysłu włókienniczego, usługi dostarczania towarów 

masowych w tym paliw i materiałów budowlanych, usługo-

we dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 

usługowa informacja o możliwościach składowania i trans-

portu wyżej wymienionych towarów oraz paliw, materiałów 

budowlanych, odpadów użytecznych lub surowców odzy-

skanych, usługi maklerstwa transportowego w odniesieniu 

do wyżej wymienionych towarów, pośrednictwo frachtowe 

paliw, materiałów budowlanych, odpadów użytecznych lub 

surowców odzyskanych, pośrednictwo w świadczeniu usług 

transportowych innych niż przewozy osobowe, usługowy 

rozładunek towarów masowych, wynajmowanie magazy-

nów na wyżej wymienione towary, wypożyczanie kontene-

rów magazynowych do przechowywania wyżej wymienio-

nych towarów, informacja o powyższych usługach.

(210) 462650 (220) 2016 10 13

(731) Dante International SA, Bukareszt, RO

(540) STEINHAUS

(531) 27.05.01, 01.01.02

(510), (511) 7 obrabiarki, maszyny do przemysłu papierni-

czego, maszyny do produkcji papieru, maszyny budowlane, 

maszyny rozpylające, maszyny powlekające, maszyny do su-

chego lodu, maszyny do obróbki skóry, maszyny do produk-

cji tkanin, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do uprawy 

międzyrzędowej, maszyny i rolnicze, ogrodnicze i leśne, 

maszyny do produkcji nawozu, maszyny do wyrobu forni-

ru, maszyny do produkcji metali, maszyny do przetwarzania 

tworzyw sztucznych, przemysłowe zrobotyzowane maszyny 

do nacinania, maszyny do użytku w przemyśle papierniczym, 

maszyny do obróbki materiałów z tworzyw sztucznych, 

rozdrabniacze [maszyny], maszyny powlekające, maszyny 

napędzane pneumatycznie, maszyny do obróbki szkła, ma-

szyny do wulkanizacji opon, maszyny do produkcji znaków, 

maszyny do wytwarzania narządzi, maszyny do produkcji 

narządzi, maszyny do obróbki kamienia, maszyny odlewni-

cze i do formowania, maszyny, maszyny do przetwarzania 

i przygotowywania żywności i napojów, maszyny drukujące 

i zszywające, maszyny do obróbki i przetwórstwa, maszy-

ny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu 

wydobywczego i górnictwa, silniki (z wyjątkiem stosowa-

nych w pojazdach lądowych), sprzęgła i układy napędowe 
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(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia 

rolnicze inne niż ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprze-

dające, wiertarki, młoty pneumatyczne, maszyny do po-

lerowania wosku, urządzenie do spawania elektrycznego, 

młoty mechaniczne, maszyny i urządzenia do polerowania 

[elektryczne], maszyny do cięcia, piły łańcuchowe, kosiarki 

[maszyny], myjki wysokociśnieniowe, pistolety natryskowe 

do farb, generatory prądu, zasilane awaryjne generatory, ge-

neratory elektryczne, osie do maszyn, 8 narzędzia i przyrzą-

dy (ręcznie sterowane), sztućce, biała broń, brzytwy, wiertła, 

młotki, szczypce, klucze [narzędzia ręczne], ściski [narzędzia 

ręczne], dłuta, śrubokręty, nożyczki, osełki, kopaczki [narzę-

dzia ręczne].

(210) 462668 (220) 2016 10 13

(731) PAJĄK DARIUSZ MAXIMUS, Ruda Śląska

(540) MOTOMAXIMUS

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21, 27.05.24, 29.01.13

(510), (511) 7 turbosprężarki, wtryskiwacze paliwa, pompy 

diesla, pompy common rail, części pomp i sprężarek, 37 re-

generacja w/w podzespołów.

(210) 462714 (220) 2016 10 14

(731) SKOCZYLAS RADOSŁAW, SAŁAJCZYK MICHAŁ, 

MARKIEWICZ MAREK, KUBICA GRZEGORZ, 

WILCZYŃSKI MACIEJ, RALLY TEAM RT SPÓŁKA 

CYWILNA, Opole

(540) SZKOŁA NAUKI JAZDY Rally Team

(531) 24.07.23, 27.05.01, 29.01.13, 24.07.01, 25.07.04

(510), (511) 41 usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące 

wszelkich pojazdów.

(210) 462780 (220) 2016 10 17

(731) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin

(540) Miodula Tatrzańska RÓŻANA

(531) 29.01.15, 26.01.02, 26.01.16, 06.01.01, 06.01.02, 06.19.05, 

05.05.10, 05.05.22, 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe,napoje alkoho-

lowe, likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole 

i likiery wspomagające trawienie.

(210) 462799 (220) 2016 10 17

(731) MASARNIA MIZERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mizerów

(540) Wędliny z nocnej zmiany

(531) 27.05.01

(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, galarety mięsne, fl aki, 

kaszanka, krokiety, mięsa i wędliny, mięso konserwowane, 

mięso solone, pasztet z wątróbki, smalec, szynka, wątroba, 

wieprzowina.

(210) 462800 (220) 2016 10 17

(731) WIERCIAK KAROLINA, BARTKÓW WINICJUSZ, 

BARTKÓW MARIA ENDORFINA SPÓŁKA CYWILNA, 

Szczecin

(540) ENDORFINA

(531) 02.09.01, 01.01.01, 27.05.01

(510), (511) 3 kosmetyki, 14 biżuteria, 25 odzież, obuwie, na-

krycia głowy.

(210) 462804 (220) 2016 10 17

(731) METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) Metropolis

(531) 18.03.02, 18.03.21, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 

29.01.13

(510), (511) 36 bankowość, doradztwo w sprawach fi nanso-

wych i ubezpieczeniowych, informacje fi nansowe, organizo-

wanie fi nansowania projektów budowlanych, usługi fi nanso-

wania, usługi ubezpieczeniowe, usługi wynajmu mieszkań 

i powierzchni biurowej, usługi instytucji kredytowych, usługi 

brokerskie, usługi zarządzania fi nansami, usługi pośrednic-

twa kupna sprzedaży.

(210) 462880 (220) 2016 10 19

(731) J.J. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) WYBO

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 462885 (220) 2016 10 19

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE ROLPOT SPÓŁKA JAWNA KRÓLEWSKI 

I PANEK, Płock

(540) Primma

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.07

(510), (511) 30 makarony.
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(210) 462892 (220) 2016 10 19

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE ROLPOT SPÓŁKA JAWNA KRÓLEWSKI 

I PANEK, Płock

(540) VIVAT

(531) 25.01.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 30 makarony.

(210) 462926 (220) 2016 10 20

(731) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia

(540) simplysign

(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, 

automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-

mianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrują-

ce, komputery i sprzęt przetwarzający dane, nośniki danych, 

w tym magnetyczne, maszyny liczące, płyty (dyski) z na-

graniami, modemy komputerowe, modemy komputerowe 

w standardzie PCMCIA, modemy komputerowe zewnętrzne 

USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia i części urządzeń 

służących do bezprzewodowego dostępu do sieci kompu-

terowych, w tym Internetu, urządzenia i elementy urządzeń 

do składania lub weryfi kacji podpisu elektronicznego, urzą-

dzenia telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne 

do składania lub weryfi kacji podpisu elektronicznego, urzą-

dzenia do transmisji danych, urządzenia do transmisji danych 

umożliwiające składanie lub weryfi kację podpisu elektronicz-

nego, karty pamięci z obszarem PKI, karty SIM z obszarem 

PKI, karty SIM służące do składania podpisu elektronicznego, 

oprogramowanie, oprogramowanie służące do składania 

lub weryfi kacji podpisów elektronicznych, oprogramowanie 

kryptografi czne, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia 

do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub 

obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geode-

zyjne, elektryczne, kinematografi czne, optyczne, wagowe, 

pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 

do celów dydaktycznych, 35 usługi polegające na: rejestro-

waniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, 

transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komuni-

katów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompi-

lacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarzą-

dzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, 

działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego 

udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlo-

wych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna - sprzedaży 

poprzez telefon i Internet obsługa klientów przy wykorzysta-

niu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-

nych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglą-

dać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary 

i usługi, w szczególności: z katalogu różnych artykułów lub 

usług, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 

internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakre-

sie, informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomu-

nikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów 

przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, 

telegrafi cznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefakso-

wej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radio-

fonicznej, telegrafi cznej, telefonicznej, telefonii komórkowej 

i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsłu-

gi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania syste-

mów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, 

usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoław-

czych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków 

komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: 

stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku 

i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktual-

ności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urzą-

dzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania 

telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyj-

nych, usługi w zakresie składania i weryfi kacji podpisu elek-

tronicznego, usługi certyfi kacyjne polegające na wytwarza-

niu, wydawaniu, utrzymywaniu, weryfi kowaniu, zawieszaniu 

i unieważnianiu certyfi katów dla podpisu elektronicznego, 

obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elek-

troniczny serwis informacji typu on-line polegający na two-

rzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji 

z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywa-

nia wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomię-

dzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, 

usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szcze-

gólności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewo-

dowy, usługi w zakresie bezprzewodowego dostępu do sieci 

komputerowych, w tym Internetu, przekazywanie różnych 

informacji drogą elektroniczną przez internet oraz przez 

inne sieci komputerowe, informacja o powyższych usługach, 

usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwie-

niu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, 

umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów 

kupna - sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych 

oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania 

operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wy-

konywania umów, 42 usługi certyfi kacyjne potwierdzające 

elektroniczną tożsamość, gwarantujące niezaprzeczalność, 

wiarygodność oraz bezpieczeństwo przetwarzania i prze-

syłania dokumentów elektronicznych oraz ochrona danych 

bazująca na cyfrowych certyfi katach klucza publicznego, 

usługi znakowania czasem, potwierdzanie ważności podpi-

sów elektronicznych, weryfi kacja statusu certyfi katów klucza 

publicznego związanych z podpisem elektronicznym, usługi 

analityczne i konsultingowe w dziedzinie bezpieczeństwa 

komputerowego, autoryzacji objektów (plików, osób, pod-

miotów oraz urządzeń) w sieciach teleinformatycznych, 

szyfrowania i systemów identyfi kacyjnych, 45 weryfi kacja 

tożsamości w powiązaniu z usługami uwierzytelniania (wy-

dawanie certyfi katów, rejestracja, personalizacja).

(210) 462954 (220) 2016 10 20

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) magnetic chocake

(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wafelki w polewie 

czekoladowej.

(210) 462984 (220) 2016 10 21

(731) INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK, Warszawa

(540) ING PAN

(531) 06.01.02, 06.01.04, 06.03.10, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 

29.01.14

(510), (511) 9 audiobooki, e-booki na nośnikach informa-

tycznych, interfejsy komputerowe, programy komputero-

we, komputerowe bazy danych, wydawnictwa i publikacje 

on-line, książki elektroniczne, publikacje i czasopisma elek-
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troniczne, wydawnictwa multimedialne, nagrania dźwięku, 

obrazu i fi lmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy fi lmo-

wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych 

w wersji przystosowanej do odtwarzania w urządzeniach 

multimedialnych, urządzenia mobilne do odczytu publika-

cji elektronicznych, audiowizualne urządzenia dydaktycz-

ne, 16 afi sze, albumy, almanachy, biuletyny, plakaty, książki, 

skrypty, podręczniki, fotografi e, katalogi, periodyki, broszury, 

czasopisma, kalendarze, materiały szkoleniowe i instrukta-

żowe w postaci wydawnictw, materiały informacyjne i re-

klamowe, prospekty, publikacje, druki, wydawnictwa folde-

rowe, wydawnictwa naukowe, skrypty i książki z dziedziny 

nauki o ziemi, 38 udostępnianie internetowego forum dys-

kusyjnego, usługi w zakresie przesyłania informacji, łączność 

poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji 

tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie 

połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic-

twem telekomunikacji, 41 usługi edukacyjne, upowszech-

nianie i przedstawianie wyników badań i prac rozwojowych, 

upowszechnianie i przedstawianie wyników badań i prac 

rozwojowych do wdrożenia w praktyce przedstawiając je na: 

szkoleniach, zjazdach, seminariach i w publikacjach, orga-

nizowanie pokazów i prezentowanie osiągnięć naukowo 

- technicznych, organizowanie spotkań naukowych w ce-

lach kształcenia i nauczania przedstawicieli przedsiębiorstw 

i władz z przedstawicielami nauki w dziedzinie nauk o życiu 

w celach transferu technologii i innowacji ze sfery nauki 

do biznesu, publikacja elektroniczna on-line artykułów, tek-

stów, książek, periodyków, raportów, folderów, materiałów 

szkoleniowych, usługi wydawnicze, publikowanie książek 

i wydawnictw inne niż reklamowe oraz broszur, czasopism, 

płyt, nagrań, udostępnianie zbiorów bibliotecznych i infor-

macyjnych poprzez organizację szkoleń, zjazdów, semina-

riów, popularyzacja wiedzy i innowacji poprzez: publikacje, 

konferencje, seminaria, udział w organizacji wystaw, targów, 

spotkań, warsztatów szkoleniowo - edukacyjnych, wymianie 

doświadczeń w ramach usługi edukacyjnej, 42 usługi wyko-

nywania badań naukowych i technicznych, prac badawczo 

- rozwojowych i wdrożeniowych wykonywane na zlecenie 

osób trzecich w zakresie nauk o ziemi.

(210) 462988 (220) 2016 10 21

(731) PAWLIKOWSKI TADEUSZ, Warszawa

(540) LORD CENTRUM HANDLOWE

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej 

oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 

badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc 

w działalności gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządzanie 

działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizo-

wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 

doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-

darczej, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary 

i usługi na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej dzia-

łalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie 

koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi 

zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 

innych przedsiębiorstw], pomoc w zarządzaniu przedsię-

biorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie 

w zakresie zamówień handlowych, audyt, wyceny handlo-

we, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy 

ekonomiczne, analiza kosztów, badania i sondaże, badanie 

opinii publicznej, badania i analizy rynku, obsługa admini-

stracyjna fi rm na zlecenie, przygotowywanie zeznań podat-

kowych, zarządzanie hotelami, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-

wych, organizowanie targów w celach handlowych lub re-

klamowych, pokazy towarów, prezentowanie i oferowanie 

produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 

organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, usługi 

sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, foto-

kopiowanie, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biuro-

wego, reklama, agencja reklamowa, prenumerata czasopism 

i gazet dla osób trzecich, przegląd prasy, doręczanie gazet 

osobom trzecim, edycja i obróbka tekstów w szczególności 

tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, projek-

towanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 

i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów re-

klamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów 

reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, 

materiałów i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów 

reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, 

reklamy telewizyjne, reklamy bilbordowe, reklamy za po-

średnictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam 

prasowych, produkcja fi lmów reklamowych, wynajmowanie 

przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego 

we wszystkich środkach przekazu, promocja sprzedaży dla 

osób trzecich, prowadzenie kampanii reklamowych, tworze-

nie programów lojalnościowych, wynajem tablic reklamo-

wych, wynajmowanie nośników reklamowych, impresariat 

w działalności artystycznej, usługi projektowe w zakresie 

reklamy, usługi projektowania plakatów reklamowych, fol-

derów, projektowanie i opracowywanie szaty grafi cznej 

materiałów reklamowych w postaci przedmiotów upomin-

ków, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, marke-

ting i badania marketingowe, public relations, pozyskiwanie 

danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 

danych w komputerowych bazach danych, komputerowe 

zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach 

komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w ba-

zach komputerowych, zestawienia statystyczne, zapewnia-

nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 

towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 

zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 

sprzedaż: żywności i napojów, kosmetyków i produktów hi-

gienicznych oraz środków czystości, odzieży, obuwia i nakryć 

głowy, wyrobów ze skóry, biżuterii, wyrobów metalowych, 

sprzętu stosowanego w gospodarstwie domowym, włącza-

jąc artykuły i urządzenia dla gospodarstwa domowego, me-

ble, artykuły elektryczne, lampy i zastawę stołową, artykułów 

i akcesoriów samochodowych, urządzeń i sprzętu audiowi-

zualnego, nośników danych czystych i z zapisem, urządzeń 

i sprzętu komputerowego, gier, zabawek, artykułów sporto-

wych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów ogrodniczych 

i artykułów typu zrób to sam, materiałów piśmiennych, ksią-

żek i gazet, aparatów i materiałów fotografi cznych, kwiatów 

i roślin, żywności i artykułów dla zwierząt, usługi w zakresie 

informacji konsumenckiej, 36 analizy fi nansowe, transakcje 

fi nansowe, depozyty kosztowności, depozyty przedmio-

tów wartościowych, operacje fi nansowe, operacje bankowe, 

obsługa kart debetowych, wymiany walutowe, operacje 

walutowe, administrowanie nieruchomościami, agencje 

nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-

mościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wy-

najem mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 

wynajmowanie powierzchni handlowych, wynajmowanie 

nieruchomości, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa 
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majątku nieruchomego, wycena kosztów naprawy, ściąga-

nie czynszów, organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele 

dobroczynne, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 

[bufety], kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługo-

we, stołówki, usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia 

i urządzeń kempingowych, biura [agencje] zakwaterowania 

[hotele, pensjonaty], organizowanie obozów wakacyjnych 

[zakwaterowanie], domy turystyczne, hotele, motele, pensjo-

naty, hotele dla zwierząt, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 

rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt 

czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 

wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal 

na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie dystrybu-

torów wody pitnej, obsługa gastronomiczna z własnym 

zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie urzą-

dzeń do gotowania, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, 

wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 

naczyń, wypożyczanie namiotów.

(210) 463046 (220) 2016 10 24

(731) SZUŁCZYŃSKI PRZEMYSŁAW, KLONOWSKI ARTUR, 

PRZYŁUCKI ŁUKASZ LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA, 

Leszno

(540) lombard 66

(510), (511) 36 usługi fi nansowe, usługi w zakresie udzielania 

pożyczek pod zastaw, usługi lombardowe, usługi w zakresie 

obrotu wierzytelnościami.

(210) 463084 (220) 2016 10 24

(731) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE 

ATV FILM, Łódź

(540) popcorn fi lm

(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, fotokopiowa-

nie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama 

za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie po-

wierzchni na cele reklamowe, produkcja reklam radiowych 

i telewizyjnych, usługi promocji wizerunku do celów reklamy, 

fi lmu i telewizji oraz produkcji rozrywkowych, 40 usługi fo-

tografi czne w zakresie wywoływania fi lmów i wykonywania 

odbitek fotografi cznych, kopiowanie zdjęć, 41 usługi agen-

cji modeli do pozowania, usługi agencji castingowej, usługi 

artystów teatralnych, produkcja fi lmów, montaż programów 

radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów pięk-

ności, prowadzenie studia fi lmowego, usługi fotografi czne 

i wykonywanie zdjęć, sesje zdjęciowe.

(210) 463103 (220) 2016 10 25

(731) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, 

Poznań

(540) 

(531) 26.11.12, 29.01.12

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 

środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-

tyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, pla-

stry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zę-

bów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki 

do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, alkohole 

do stosowania miejscowego, alkohole lecznicze, amalgama-

ty dentystyczne, analeptyki, antidota, antybakteryjne prepa-

raty do rąk, antybiotyki dla ludzi i zwierząt, antygeny, anty-

septyczne opatrunki, antyseptyczne preparaty do mycia, 

antytoksyny, apteczki pierwszej pomocy wraz z wyposaże-

niem, artykuły spożywcze dla diabetyków, balsamy przeciw-

bólowe, bandaże chirurgiczne, bandaże opatrunkowe, ban-

daże (opatrunki) uciskowe, beta-blokery, batony 

energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające 

dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, biocydy, bio-

logiczne hodowle tkanek do celów medycznych i weteryna-

ryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, 

biopestycydy, błonnik pokarmowy, bransoletki magnetycz-

ne do celów medycznych, bransoletki przeciwreumatyczne, 

celulozowe pieluchy jednorazowe, cement chirurgiczny, ce-

ment stomatologiczny, ceramika dentystyczna, chemiczne 

odczynniki diagnostyczne, chemiczne odczynniki testowe 

medyczne i weterynaryjne, chemiczne środki antykoncep-

cyjne, chemioterapeutyki, chirurgiczne materiały opatrunko-

we, żywność dla diabetyków, wyciągi roślinne dla celów far-

maceutycznych medycznych, chusteczki nasączone 

preparatami antyseptycznymi, cukier do celów medycznych, 

cukierki do celów leczniczych, detergenty do celów medycz-

nych, dezodoranty ujęte w tej klasie, dietetyczna żywność 

do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki anty-

biotykowe do pasz, dodatki lecznicze do pożywienia dla 

zwierząt, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineral-

ne, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów farmaceutycznych, 

ekstrakty z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych 

lub farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych i far-

maceutycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 

feromony, fumiganty, fungicydy, gaza, gazy i mieszaniny ga-

zów do użytku w obrazowaniu medycznym, gips medyczny, 

glukoza do celów medycznych, hematogen, hemoglobina, 

herbaty lecznicze, herbaty ziołowe, herbicydy, hormony 

do celów medycznych, hormony radioterapeutyczne, ibu-

profen, hydrastyna, immunoglobuliny, immunomodulatory, 

immunosupresanty, implanty biologiczne, implanty farma-

ceutyczne, insektycydy, jod, jodoform, jodyna, kamfora 

do celów medycznych, kąpiele tlenowe, kapsułki na lekar-

stwa, kapsułki odchudzające, kleje medyczne i chirurgiczne, 

kardiotoniki, kokaina, kliniczne odczynniki medyczne, kola-

gen do celów medycznych, komórki do celów medycznych, 

komórki macierzyste, kompresy, kora do celów farmaceu-

tycznych, korzenie lecznicze, kremy na oparzenia, kremy 

do celów medycznych, krew do celów medycznych, krople 

do celów medycznych, kultury do celów medycznych, kura-

ra, kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery medyczne 

i dentystyczne, larwicydy, lecytyna do celów medycznych, 

lecznicze preparaty dermatologiczne, lekarstwa, lubrykanty 

do celów medycznych, ludzki czynnik krzepnięcia, ludzkie 

hormony, mączka rybna do celów farmaceutycznych, maści 

do celów medycznych lub weterynaryjnych, mazidła, men-

tol, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów 

medycznych i farmaceutycznych, mleko w proszku, multiwi-

taminy, napoje ujęte w tej klasie, narkotyki, nasienie zwierząt, 

plastry do celów medycznych, nematocydy, nośniki uwalnia-

jące leki i preparaty medyczne, obroże stosowane w wetery-

narii, okłady, odświeżacze do ubrań i tkanin, oleje ujęte w tej 

klasie, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplika-

tory, opiaty, paracetamol, pestycydy, pieluchy dla niemowląt 

i dorosłych, sole do celów medycznych, środki do dezynfek-

cji, sterydy, substancje chłonne do higieny osobistej, sterydy, 

żele do celów medycznych, żywe narządy i tkanki do celów 

chirurgicznych, 7 dystrybutory automatyczne, generatory 

elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-

stwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 

przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory 

i wentylatory, roboty, silniki, układy napędowe i części ma-

szyn, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia 

zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny budowla-
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ne, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, akceso-

ria [przystawki] do buldożerów, akcesoria [przystawki] do ko-

parek, automatyczne kotwice wielohakowe [drapacze] 

do użytku okrętowego, bijaki napędzane gazem, chwytaki 

wieloskorupowe [maszyny], gumowe bieżnie do stosowania 

w układach gąsienicowych w maszynach górniczych, górni-

cze koparki [maszyny], aeratory, aeratory do trawników [ma-

szyny], akcesoria do koszenia trawników do pojazdów, apli-

katory nawozu w postaci przyczep do ciągników, areatory 

[maszyny] do użytku w napowietrzaniu gleby, atomizatory 

stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolni-

czych, automatyczne urządzenia do karmienia żywego in-

wentarza, brony, brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep 

do traktorów], brony holowane ciągnikiem, brony talerzowe, 

brony tarczowe [narzędzia rolnicze w postaci przyczep 

do traktorów], chwytaki do siana [maszyny lub części ma-

szyn], ciągnikowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], 

czyszczalnie złożone do ziaren, dmuchawy elektryczne 

do odpadów trawnikowych, dojarki do automatycznego do-

jenia, dojarki mechaniczne, doładowywane obcinarki do ży-

wopłotów, elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, 

elektryczne areatory trawnikowe, elektryczne kosiarki do tra-

wy, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne obcina-

cze do gałęzi drzew, elektryczne sekatory do gałęzi drzew, 

kosiarki, kosiarki bijakowe, kosiarki do trawników z siedzi-

skiem, kosiarki mechaniczne, kosiarki samobieżne, kosiarki 

spalinowe, kosiarki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu 

zasilane elektrycznie], kosiarki żyłkowe do użytku ogrodni-

czego, kosy [maszyny], kosze samowyładowcze mechanicz-

ne, koła pasowe napędowe do pasów pędnych maszyn rol-

niczych, łuskarki ziarna, ładowarki do maszyn rolniczych, 

ładowarki do leja zasypowego [maszyny], maszyny do pozy-

skiwania drewna, maszyny do pielenia, maszyny do korowa-

nia łodyg szczmielu białego [rami], maszyny do korowania, 

maszyny do golenia owiec [elektryczne], maszyny do czesa-

nia włókien rami, maszyny do cięcia rzepy, maszyny do cięcia 

pniaków, maszyny do cięcia paszy, maszyny do belowania, 

maszyny dla mleczarstwa, maszyna do rozdrabniania maku-

chów [śrutownik], lemiesze pługów, leje zasypowe [maszy-

ny], lance opryskiwaczy będące przyrządami rolniczymi, kra-

jarki do kiszonki [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], 

krawędziarki [maszyny], krawędziarki trawnikowe z napędem 

elektrycznym, kultywatory [maszyny], kultywatory [narzędzia 

do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], kultywatory 

trawnikowe i ogrodowe z napędem elektrycznym, lance 

opryskiwaczy będące przyrządami ogrodniczymi, kombajny 

zbożowe, kombajn zbożowy [maszyny], hydrauliczne chwy-

taki do drewna do użytku w leśnictwie, inkubatory do jaj, 

głowice ścinkowe, gumowe bieżnie do stosowania w ukła-

dach gąsienicowych w maszynach rolniczych, grabie po-

przeczne do siania [sprzęt rolniczy w postaci przyczep 

do traktorów], grabie do zgrabiarek, golarki elektryczne 

do żywego inwentarza, glebogryzarki ogrodowe, elewatory 

rolnicze, elektryczne skaryfi katory, elektrycznie napędzane 

nożyce do żywopłotów, elementy do poruszania gleby 

do przyborów rolniczych, maszyny rolnicze do nawożenia, 

maszyny rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze, maszyny 

ogrodnicze, maszyny oczyszczające powierzchnię cieczy, 

maszyny i przyrządy zapobiegające rdzy zbożowej, inne niż 

przyrządy ręczne, maszyny dzielące jęczmień, maszyny i na-

rzędzia do rozprowadzania nawozów, inne niż narzędzia 

ręczne, maszyny do zgniatania łodyg, maszyny do zbijania 

bel słomy, maszyny do zbierania trawy, maszyny do wycina-

nia ścierniska, maszyny do walcowania trawników, maszyny 

do użytku w uprawie winorośli, maszyny do uprawy ziemi 

do trawnika i ogrodu, maszyny do uprawianie roli holowane 

za pojazdem, maszyny do uprawiania roli z napędem me-

chanicznym, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, ma-

szyny do sortowania ziaren ryżu, maszyny do przetwarzania 

sadzonek, maszyny do robót leśnych, maszyny do sadzenia 

ryżu, maszyny do siania nasion pojedynczo, maszyny do sie-

kania, maszyny do siekania liści morwy, maszyny rolnicze 

do orki, maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszyny rol-

nicze do siania, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, ma-

szyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze 

do zbierania trawy, maszyny rolnicze w postaci przyczep, 

maszyny rozrzucające nawóz, maszyny sortujące liście her-

baty, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny 

wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny zrywające do użyt-

ku ogrodowego, maszyny ścinkowo - układające, mecha-

niczne kosiarki do trawników, mechaniczne podajniki paszy 

dla zwierząt, mechanizmy robotyczne stosowane w rolnic-

twie, mechanizmy robotyczne stosowane w uprawie wino-

rośli, mieszarki do paszy [urządzenia do mieszania paszy], 

mieszarki zbożowe [maszyny], młockarnie [rolnicze przyrzą-

dy], młocarnie, młockarnie do kukurydzy [narzędzia rolnicze 

w postaci przyczep do traktorów], młyny do słomy [maszy-

ny], narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], narzędzia 

do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, paski do silników 

maszyn rolniczych, ostrza do sieczkarni [części do maszyn], 

ostrza do sieczkarni, ostrza do kosiarek, opryskiwacze upraw, 

opryskiwacze rolnicze [części maszyn], opryskiwacze rolni-

cze, opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], opryskiwacze 

[maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rol-

nictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki grzybo-

bójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] roz-

pylające herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze 

[maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, 

opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], okrawarki, ogro-

dowe maszyny uprawowe, obcinarki koszące do soi [maszy-

ny], obcinacze do gałęzi drzew [maszyny], nożyce ogrodni-

cze [maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce 

do żywopłotów [maszyny], narzędzia rolnicze montowane 

do przyczepy, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcz-

nym, narzędzia ogrodnicze [maszyny], narzędzia do walco-

wania trawników do dołączania do pojazdów lądowych, 

pługi, pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do trakto-

rów], pługi do usuwania darni, pługi stanowiące maszyny 

rolnicze, rębarki do okrągłych beli [maszyny], przyrządy 

do znakowania bydła [maszyny], przyrządy do usuwania by-

dlęcych rogów, przyrządy do ogłuszania bydła [maszyny], 

przycinarki krawędzi trawników [maszyny], przycinacze 

do drzew [maszyny], przycinarki do żywopłotów [maszyny], 

przybory i urządzenia do skórowania bydła [maszyny], prze-

trząsacze siana, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych 

i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, prasy do siania 

[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], prasy 

do paszy, prasy do siana, prasy do belowania do użytku rolni-

czego, piły do gałęzi [elektryczne], piły do gałęzi [silnikowe], 

podajniki grawitacyjne montowane na siewnikach, podno-

śniki źdźbeł w żniwiarkach [maszyny], pogłębiacze [maszy-

ny], poziome rury rozdzielcze opryskiwacza z rozpylaczami 

do upraw, prasy do belowania do użytku przemysłowego, 

rolnicze maszyny rozprowadzające, rolnicze obrabiarki, roz-

drabniacze [elektryczne narzędzia ogrodnicze i do trawni-

ków], rozdrabniacze [maszyny], rozdrabniacze próżniowe 

do usuwania gruzu, rozdrabniarki [narzędzia do trawnika 

i ogrodu zasilane elektrycznie], rozdrabniarki do pasz, rozpie-

racze mechaniczne, rozpylacze [maszyny] do rozpylania 

środków owadobójczych w ogrodzie, rozpylacze [maszyny] 

do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwasto-

bójczych, rozpylacze do ciągnięcia za pojazdami w celu 

opryskiwania upraw rolnych, rozpylacze insektycydów [na-

rzędzia ręczne, elektryczne], rozpylacze owadobójcze [ma-



Nr  ZT04/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 25

szyny], rozpylacze przymocowane do pojazdów w celu 

opryskiwania upraw rolnych, rozrzutniki kiszonki [maszyny], 

rozrzutniki nawozów [maszyny], rozrzutniki obornika, rozsie-

wacz nawozów [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do trak-

torów], roztrząsacze obornika [sprzęt rolniczy w postaci przy-

czep do traktorów], roztrząsacze obornika dwutarczowe, 

roztrząsacze obornika rzędowe [maszyny], rozściełacze siecz-

ki [maszyny], sekatory do gałęzi drzew [maszyny], sieczkarnie 

do słomy [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], sieczkarnie, 

urządzenia do łuskania ryżu, urządzenia do uprawiania roli 

[narzędzia rolnicze], urządzenia do ustawiania zębów pił [piły 

do drewna], urządzenia do strzyżenia bydła [maszyny], urzą-

dzenia do rozlewania nawozu płynnego [maszyny], urządze-

nia do rozdrabiania i rozrzucania bel słomy [maszyny], urzą-

dzenia do natrysku płomieniowego do palenia roślinności, 

urządzenia do napowietrzania [maszyny], traktory ogrodowe 

do koszenia trawników, suszarki ziarna, szpule do podkasza-

rek żyłkowych do trawników i ogrodów, sprzęgła do przyrzą-

dów rolniczych, snopowiązałki, skaryfi katory [maszyny], silo-

sokombajny, siewniki w postaci przyczep do traktorów, 

siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzędowe 

[narzędzia rolnicze], siewniki rzędowe [części do maszyn], 

sieczkarnie [maszyny], sieczkarnie elektryczne, siewniki [ma-

szyny], siewniki rolnicze, siewniki rzutowe, siewniki rzutowe 

[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], urządze-

nia do zbierania herbaty [maszyny], urządzenia do zraszania 

[maszyny], urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 

urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, do użytku rolni-

czego, walce ogrodowe [maszyny], wałki spryskujące będące 

przyrządami ogrodniczymi, wałki spryskujące będące przy-

rządami rolniczymi, wałki z kolcami [maszyny], wały [sprzęt 

rolniczy w postaci przyczep do traktorów], wentylatory wy-

ciągowe do przewozu ziaren, wentylatory wyciągowe 

do upakowywania ziaren, wentylatory wyciągowe do zasy-

sania ziaren, wialnie, wiązarki do siana, wykaszarki do trawy 

i zarośli [maszyny], wyrównywarki krawędzi trawy, wysięgniki 

spryskujące do ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania 

hodowli rolnych, wysięgniki spryskujące do przymocowy-

wania do pojazdów w celu opryskiwania hodowli rolnych, 

wysokowydajne kosiarki bijakowe, zamiatarki do trawników 

[maszyny], zbiornik zasypowy na karmę dla zwierząt [maszy-

ny], zgrabiarki, zgrabiarki do trawników [maszyny], zmechani-

zowane podajniki do karmienia dzikich zwierząt, zmechani-

zowane podajniki do karmienia zwierząt, zmotoryzowane 

kultywatory, żniwiarki, żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci 

przyczep do traktorów], żniwiarki i snopowiązałki, 8 podno-

śniki, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-

rząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże ku-

chenne i sztućce, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 

do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-

cji, dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], lewarki uruchamiane 

ręcznie, podnośniki do motocykli obsługiwane ręcznie, pod-

nośniki na kółkach do pojazdów [ręcznie obsługiwane], sto-

jaki do podnośników ręcznych, przybory do manicure i pedi-

cure, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory 

do układania włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkie-

go, elektryczne urządzenia do układania włosów, elektrycz-

ne żelazka parowe, elektryczne żelazka płaskie z regulacją 

temperatury, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], ma-

szynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nie-

elektryczne], narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycz-

nych zabiegach pielęgnacyjnych, noże do obkrawania, noże 

kowalskie, nożyce, nożyczki, ostrza nożyc, przybory do pedi-

kiuru, rozpylacze pompowane ręcznie, spraye [narzędzia ob-

sługiwane ręcznie], czerpaki [narzędzia ręczne], krajalnica 

spiralna do warzyw, krajalnice do chleba [obsługiwane ręcz-

nie], krajalnice do frytek, krajarki do ciasta, krajarki do jaj, nie-

elektryczne, krajarki do sera, krajarki obsługiwane ręcznie, 

łopatki do ryb, kruszarki do lodu, nieelektryczne, noże cera-

miczne, nieelektryczne szatkownice do rozdrabniania czosn-

ku, nieelektryczne noże kuchenne, nieelektryczne maszynki 

do robienia makaronu, do użytku domowego, przyrządy 

do usuwania rybich łusek, otwieracz do puszek, obieraczki 

do warzyw [noże ręczne], obieraczki do owoców, nieelek-

tryczne, sztućce, szpachle [narzędzia ręczne], ręczne roboty 

kuchenne, ręczne tasaki do warzyw, rębaki [noże], ręczne na-

rzędzia do rąbania, narzędzia do uboju zwierząt i przyrządy 

rzeźnicze, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania 

krajobrazu, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i kon-

serwacji, betoniarki obsługiwane ręcznie, drążki teleskopowe 

do narzędzi ręcznych, fartuchy na narzędzia, grzechotki [na-

rzędzia ręczne], imadła kątowe (narzędzia ręczne), imadła 

metalowe, lutownice nieelektryczne, nożyce, noże, narzędzia 

ręczne, moździerze i tłuczki, pręty kanalizacyjne, przyrządy 

do strzyżenia [ręczne], przedłużenia dla narzędzi ręcznych, 

przecinaki do prucia szwów, przecinaki [narzędzia ręczne], 

przecinacze, pompki ręczne do płynów, pompki ręczne, 

pasy na narzędzia, stojaki na narzędzia, ręczne zaciski 

do blach, narzędzia do skórowania zwierząt, noże do uboju, 

noże myśliwskie, piły rzeźnicze [narzędzia obsługiwane ręcz-

nie], przybory i narzędzia do uboju zwierząt rzeźnych, przy-

rządy do ogłuszania bydła, grabie, dłuta kamieniarskie, haki 

ręczne, kielnie, kosy, kosy obsługiwane ręcznie, kultywatory 

[narzędzia obsługiwane ręcznie], łopatki do nawozów, łopaty 

[narzędzia], przycinacze do drzew, podkaszarki ręczne, piły 

ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], oskardy, kilofy, opielacze 

ręczne, noże dla ogrodników, motyki, maszyny do przycina-

nia żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia 

do usuwania pazurów u drobiu [narzędzia ręczne], narzędzia 

do szczepienia drzew [narzędzia ręczne], narzędzia do od-

chwaszczania [ręczne], narzędzia do zbierania owoców [na-

rzędzia ręczne], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, 

narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, narzędzia ręczne 

dla leśnictwa, nieelektryczne rozpylacze do noszenia na ple-

cach, sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], sierpaki, seka-

tory ogrodnicze, ręcznie obsługiwane narzędzia do pogania-

nia bydła, ręczne sadzaki ogrodnicze, ręczne narzędzia 

rolnicze, rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], przy-

rządy do obcinania gałęzi [ręcznie obsługiwane], widły, ubi-

jaki [narzędzia], szpadle [narzędzia], stemple do wypalania, 

młotki, młotki miękkie i młoty, przyrządy do mocowania i łą-

czenia, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia 

i obróbki powierzchni, dziurkacze numerujące, dźwignie, igły 

grawerskie, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], łomy, łyż-

ki do opon, oplatarki [narzędzia ręczne], kombinerki, metalo-

we szczęki imadła, stemple do wypalania, ściski [narzędzia 

ręczne], smarownice, rysiki [narzędzia ręczne], punktaki [na-

rzędzia ręczne], przebijaki [narzędzia], pistolety ręczne 

do wytłaczania masy uszczelniającej, pistolety do uszczelnia-

nia, szpachle [narzędzia ręczne], wiertła [części narzędzi ręcz-

nych], wyciągarki przewodów [ręczne], zaciski stolarskie, 

zwornice stosowane do przytrzymywania obrabianych 

przedmiotów, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowa-

nia w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 

przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, 

wskaźniki i kontrolery, sprzęt do nurkowania, urządzenia 

do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-

ne i symulatory, urządzenia do obróbki za pomocą energii 

elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, loka-

lizacyjne, do namierzania celu i kartografi czne, urządzenia 

optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii 

informacyjnej i audiowizualne, urządzenia zabezpieczające, 

ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informa-

cje i dane, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
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wywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do ste-

rowania przepływu energii elektrycznej, komponenty 

elektryczne i elektroniczne, urządzenia fotowoltaiczne, elek-

tryczne zespoły sieci zasilającej, konwertery prądu stałego/

/prądu zmiennego, urządzenia do nieprzerywalnego zasila-

nia elektrycznego [baterie], urządzenia do nieprzerywalnego 

zasilania energii [zasilacze UPS], zapalniki piezoelektryczne, 

baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słonecz-

ne do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, fotodio-

dy, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urzą-

dzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 

z energii słonecznej, anteny jako części składowe, obwody 

elektryczne i obwody drukowane, adaptery do wtyczek, ada-

ptery prądu zmiennego, antykatody, anteny płaskie strefowe, 

balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego, bezpieczniki 

do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki do pojaz-

dów, bufory elektryczne, diody, czytniki pasków magnetycz-

nych, czytniki kart typu fl ash, czytniki kart elektronicznych, 

czujniki termistorowe, chipy elektroniczne dla producenta 

układów scalonych, cyrkulatory [elektryczne lub elektronicz-

ne podzespoły], elektryczne panele kontrolne, elektryczne 

lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektroniczne 

tabliczki dotykowe [touchpad], elektrody, elektrody grafi to-

we, ekrany dotykowe [elektroniczne], elastyczne powłoki 

(osłony) do kabli elektrycznych, elementy elektroniczne sto-

sowane w maszynach, elektryczne złącza wtyczkowe, elek-

tryczne złącza dopasowujące, elektryczne złącza, iskierniki 

próżniowe, interfejsy szyn, gniazdka, wtyczki i inne kontakty 

[złącza elektryczne], fotokomórki, fotorezystory, kontaktrony, 

katody, karty pamięci typu fl ash, karty pamięciowe, łączniki 

elektryczne, lampy mikrofalowe, lampy fotoelektronowe, od-

biorniki radiowe do pilotów, odbiorniki elektryczne, obudo-

wy urządzeń elektrycznych, napędy dysków optycznych, 

nadajniki radiowe do pilotów, nadajniki indukcyjne, moduły 

zasilania, moduły pamięciowe, płyty pamięci, płytki półprze-

wodnikowe, płytki krzemowe, płytki przełączników elek-

trycznych, panele światłowodowe, panele dotykowe, oscyla-

tory, odłączniki, ograniczniki napięcia, płyty słoneczne, pręty 

przewodzące, półprzewodniki, przekaźniki nadmiarowe, 

przekaźniki koncentryczne, przekaźniki elektromagnetyczne, 

przejściówki do kabli, podzespoły elektrotechniczne, prze-

łączniki temperaturowe, przełączniki uniwersalne [elektro-

niczne], rurki światłoczułe, rurki wskaźnikowe do badania jo-

nów, rezystory zmienne, rezystory nastawne [potencjometry], 

rezystory indukcyjne, radiatory, sprzęt do odczytywania kart, 

skrzynki zaciskowe, skrzynki zasilające, skrzynki bezpieczni-

kowe, triody, tetrody, termistory, tensometry, zaślepki elek-

tryczne, zaciski uziomowe, złącza elektryczne, złącza radaro-

we, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 

aparaty do ochrony słuchu, aparaty i instrumenty medyczne 

i weterynaryjne, artykuły do karmienia i smoczki, artykuły or-

topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, meble 

i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-

cjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, 

urządzenia i przyrządy do fi zjoterapii, elektryczne przyrządy 

do masażu, urządzenia do izolacji dźwięku do użytku me-

dycznego, zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, arty-

kuły antykoncepcyjne, przyrządy i przybory dentystyczne, 

urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia, na-

rzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, analizatory 

automatyczne do ciał obcych w płynach ustrojowych [do 

użytku medycznego], analizatory automatyczne do płynów 

ustrojowych [do celów medycznych], aparatura do leczenia 

dolegliwości płucnych, aparatura do radioterapii, aparatura 

medyczna wspomagająca oddychanie, aparatura porodowa 

dla bydła, aplikatory do leków, aspiratory do nosa, autoklawy 

do celów medycznych, bańki lekarskie, bandaże z pianki po-

liuretanowej [do podtrzymywania], bandaże usztywniające 

do celów chirurgicznych, bandaże unieruchamiające do przy-

gotowywania szyn, bandaże unieruchamiające do przygoto-

wywania opatrunków gipsowych, bandaże uciskowe 

do podtrzymywania części ciała, bandaże elastyczne, eks-

traktory śluzu, druty chirurgiczne [do cerklarzu], dreny do ssa-

ka do celów medycznych, dializatory, defi brylatory, czujniki 

i alarmy do monitorowania pacjentów, cewniki sercowo-na-

czyniowe, gąbki sztuczne do celów medycznych, futerały 

na instrumenty medyczne, fotele do celów medycznych lub 

dentystycznych, fi ltry z zasilaniem do użytku medycznego, 

fi ltry krwi do użytku pozaustrojowego, fi ltry do krwi i składni-

ków krwi, fi ltry antywirusowe z wymiennikiem ciepła 

do użytku medycznego, fi ltry antybakteryjne z wymienni-

kiem ciepła do użytku medycznego, elektrody elektrofi zjolo-

giczne, elektrody do defi brylatora i/lub kardiowertera, elek-

trody do odczytu parametrów elektrofi zjologicznych, 

inhalatory, igły iniekcyjne, igły do insufl acji, igły do celów me-

dycznych, igły do akupunktury, gwoździe śródrdzeniowe, 

gwoździe śródszpikowe, irygatory do nosa, instrumenty uro-

logiczne, inkubatory, lancety, kompresy termoelektryczne, 

kleszcze płucne, lampy do celów medycznych, medyczne 

aparaty ortopedyczne, medyczne komory ciśnieniowe, lase-

ry do celów medycznych, medyczne pompy infuzyjne, me-

dyczne połączenia śrubowe, medyczne urządzenia emitują-

ce promieniowanie, nebulizatory, osłony na oczy do użytku 

medycznego, osłony do przyrządów medycznych, osłony 

na oczy do użytku chirurgicznego, podkładki podbrzuszne, 

peny [wstrzykiwacze], pompy do użytku weterynaryjnego, 

pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji pary, pompy 

do użytku medycznego przy ekstrakcji gazów, pompy do ce-

lów medycznych do ekstrakcji płynów, pojemniki specjalnie 

przystosowane do usuwania strzykawek, przyrządy do po-

bierania krwi, przyrządy do leczenia światłem widzialnym, 

przyrządy do dożylnego podawania lekarstw do celów me-

dycznych, przyrządy do autologicznego przetwarzania krwi, 

przyrządy do analizy hipotermii, przybory do mycia wgłę-

bień ciała, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjal-

ności, przezroczyste osłony na twarz do użytku przez perso-

nel medyczny, przenośny sprzęt medyczny do epilacji, 

pompy infuzyjne do podawania lekarstw, przyrządy teleme-

tryczne do zastosowań medycznych, przyrządy położnicze, 

przyrządy okulistyczne, przyrządy medyczne do zastosowa-

nia na ciałach zwierząt, przyrządy farmaceutyczne, przyrzą-

dy do zespalania [anastomozy], przyrządy do przeprowadza-

nia reanimacji przy porodach wysokiego ryzyka, rozwieracze 

ginekologiczne, rozszerzacze przestrzeni międzykręgowej, 

resuscytatory, pudełka przystosowane na odpady medycz-

ne, słomki do użytku weterynaryjnego, strzykawki do usu-

wania jadu, strzykawki do celów medycznych, spinacze 

do bandaży, tkaniny chroniące przed promieniowaniem 

do użytku w leczeniu terapeutycznym zwierząt, tkaniny 

chroniące przed promieniowaniem do użytku w leczeniu te-

rapeutycznym, tacki medyczne, sztuczne krtanie, stymulator 

serca, stymulatory mózgu, wkładki do nosa, źródła światła 

do użytku medycznego, 11 akcesoria zabezpieczające 

i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, fi ltry do użytku 

przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemy-

słowej, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 

instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyza-

cji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do susze-

nia, palniki, bojlery i podgrzewacze, instalacje i urządzenia 

sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, urzą-

dzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki 

żywności i napojów, ekonomizery paliwa, parowniki, regula-

tory gazu, ręczne zawory hydrauliczne, urządzenia do kon-

troli zaopatrzenia w wodę, zawory odcinające do regulacji 
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przepływu wody, zawory odcinające do regulowania gazu, 

zawory kulowe, zawory mieszające [kurki], zawory mieszają-

ce prysznicowe, zawory kontroli poziomu, zawory stanowią-

ce części systemów zraszaczy, zestawy fi ltrów i silniczków 

do akwariów, zawory regulacyjne do wody [akcesoria regula-

cyjne], zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory 

kontrolujące wodę do zbiorników z wodą, zawory [krany] 

jako części instalacji sanitarnych, elektrostatyczne fi ltry po-

wietrza, elektryczne fi ltry do oczyszczania wody przeznaczo-

ne do użytku domowego, fi ltry [części instalacji domowych 

lub przemysłowych], fi ltry do klimatyzacji, fi ltry do oczysz-

czania powietrza, fi ltry do oczyszczania gazów odlotowych, 

fi ltry do stawów, fi ltry do urządzeń zaopatrujących w wodę, 

fi ltry do uzdatniania wody, fi ltry kurzu, fi ltry powietrza, fi ltry 

do wody pitnej, fi ltry do wody, membrany do fi ltrowania 

wody, piekarniki i piece przemysłowe (nie do żywności i na-

pojów), urządzenia do obróbki chemicznej, instalacje oczysz-

czania ścieków, instalacje przemysłowe do fi ltrowania cieczy, 

reaktory biologiczne do klarowania ścieków przemysłowych, 

urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, urządze-

nia odstojnikowe na odpady, aparatura i instalacje chłodni-

cze, chłodnice i podgrzewacze wody, chłodnie, chłodziarki 

gazowe, elementy chłodnicze, instalacje chłodnicze, maszy-

ny i urządzenia do wytwarzania lodu, kriozamrażarki, urzą-

dzenia chłodzące, płyty mrożące, schładzacze do akwariów, 

separatory do usuwania kondensacji poprzez schładzanie, 

skrzynki na mięso [chłodzące], zamrażarki, wężownice chło-

dzące, urządzenia kriogeniczne, urządzenia do głębokiego 

mrożenia, urządzenia do zamrażania artykułów spożyw-

czych, 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy do po-

ruszania się po wodzie, bezzałogowe pojazdy przewozowe, 

instalacje do transportu linowego, pojazdy bezzałogowe, 

pojazdy do transportu zwierząt, pojazdy dostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, pojazdy elektryczne, 

pojazdy kierowane automatycznie, pojazdy napędzane ener-

gią wiatru, wojskowe pojazdy transportowe, samochody, sa-

mojezdne pojazdy załadowcze, samobieżny pojazd elek-

tryczny, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się 

po wodzie, części i akcesoria do pojazdów lądowych, koła, 

opony i gąsienicowy układ bieżny, części konstrukcyjne 

do pociągów, części nadwozia pojazdów, elementy do ha-

mulców do pojazdów, łączniki hydrauliczne do pojazdów, 

konstrukcje kadłubowe do pojazdów, hydrauliczne systemy 

kontrolne do pojazdów, izolowane części nadwozia pojaz-

dów, hydrauliczne serwozawory stanowiące części syste-

mów hydraulicznych pojazdów, nadwozia pojazdów, osie 

napędzane do zmiany masy ładunku pojazdu, podwozia po-

jazdów, platformy załadunkowe do pojazdów, resory, spręży-

ny amortyzujące samochodowe, ramy z kołami do prze-

mieszczania przedmiotów, tłumiki drgań skrętnych 

do pojazdów, turbiny gazowe do pojazdów lądowych, żalu-

zje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, widły do wóz-

ków widłowych, zbiorniki paliwa do pojazdów, zbiorniki pali-

wa z tworzyw sztucznych do pojazdów, zderzaki 

do pojazdów, zestawy hamulcowe do pojazdów, barki [ło-

dzie], cysterny, elektrycznie napędzane pojazdy wodne, ho-

lowniki, łodzie, promy, pojazdy morskie, zdalnie sterowane 

pojazdy podwodne [ROV] do transportu, wodne pojazdy 

mechaniczne, tratwy, 16 jednorazowe produkty papierowe, 

kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-

go, materiały drukowane, materiały fi ltracyjne z papieru, ma-

teriały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmien-

ne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, afi sze, plakaty 

z papieru lub kartonu, bielizna stołowa papierowa, bieżniki 

stołowe papierowe, chorągiewki papierowe, chusteczki celu-

lozowe do celów kosmetycznych, chusteczki papierowe 

do użytku kosmetycznego, chłonne arkusze papieru lub pla-

stiku do pakowania żywności, maty papierowe, papier chłon-

ny, papier higieniczny, transparenty z papieru, książki, afi sze, 

plakaty, agendy, almanachy [roczniki], aplikacje w postaci kal-

komanii, arkusze informacyjne, arkusze wyników, arkusze 

z nutami w formie drukowanej, arkusze znaczków pamiątko-

wych, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wy-

stawowe z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny [materiały 

drukowane], biuletyny informacyjne, bloczki do zapisywania 

wyników, czasopisma z plakatami, czasopisma o tematyce 

ogólnej, czasopisma prawnicze, czasopisma komputerowe, 

czasopisma muzyczne, czasopisma branżowe, czasopisma 

[periodyki], broszury drukowane, drukowane karty odpowie-

dzi, drukowane karty informacyjne, drukowane arkusze infor-

macyjne, drukowane ankiety, druki handlowe, dodatki do ga-

zet w postaci czasopism, drukowane wykresy, drukowane 

raporty z badań, drukowane raporty konsumenta, drukowa-

ne programy zajęć, drukowane notatki z seminariów, druko-

wane nagrody, drukowane materiały piśmienne, drukowane 

materiały szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne, 

drukowane materiały dydaktyczne, drukowane komunikaty 

prasowe, drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi in-

formacjami elektronicznymi, gazety, fotografi e oprawione 

i nieoprawione, formularze rachunkowe, formularze czyste, 

formularze [blankiety, druki], fi szki, etykiety adresowe, druko-

wany materiał promocyjny, kalendarze drukowane, kartki 

z życzeniami, kartki z podziękowaniami, kartki świąteczne, 

krzyżówki, komunikaty prasowe [materiały drukowane], ko-

miksy, katalogi, karty wyników, karty z pytaniami, karty pocz-

towe, karty okolicznościowe, monografi e, medyczne czaso-

pisma fachowe, materiały drukowane w postaci próbek 

kolorów, materiały drukowane do celów instruktażowych, 

mapy drogowe, listy informacyjne, kupony, księgi gości, 

książki do podpisu, książeczki do kolorowania, oprawione 

plakaty, organizery osobiste, okolicznościowe znaczki pocz-

towe, naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki pojazdów, 

nalepki, naklejki [materiały piśmienne], programy kompute-

rowe w formie drukowanej, programy imprez, poradniki stra-

tegiczne do gier w karty, podręczniki użytkownika do sprzę-

tu komputerowego, podręczniki pomocnicze do nauki, 

podręczniki instruktażowe do celów nauczania, plany, spisy, 

rękopisy książek, roczniki [publikacje drukowane], reproduk-

cje obrazów, reklamy drukowane, publikacje promocyjne, 

publikacje edukacyjne, prospekty, ulotki instrukcyjne, ulotki 

farmaceutyczne, ulotki drukowane, teczki konferencyjne, ta-

blice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, szkice, sprawozda-

nia drukowane, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zbiory orze-

czeń sądowych, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły 

papiernicze], wizytówki, ulotki reklamowe, maszyny biurowe, 

materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe 

i instruktażowe, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pi-

sania, etui na przybory do pisania, dzienniki pokładowe, czy-

ste dzienniki, czyste papierowe zeszyty, kartki do notowania, 

etykiety z tworzyw sztucznych, kątowniki kreślarskie, karty 

rejestracyjne, karty z nazwiskami, karty indeksowe [artykuły 

papiernicze], karty czyste, kartoteki, materiały piśmienne, li-

nijki, krzywiki, okładki na akta, okładki na agendy, notesy, no-

tatniki, organizery na biurko, pieczęcie opłatkowe, pieczątki 

pamiątkowe [plomby], pojemniki na akta, segregatory 

na przepisy, segregatory ringowe, segregatory do prezento-

wania, segregatory, rozszywacze, rejestry do kartotek, reje-

stry, księgi główne [książki], teczki papierowe, 21 przybory 

kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt 

i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, fi gurki, ta-

bliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak por-

celana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szczotki i arty-

kuły szczotkarskie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, 

będące półproduktem, zastawa stołowa, przybory kuchen-
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ne i pojemniki, akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia 

szkodników i robactwa, czerpaki do karmy dla psów, domki 

dla ptaków, druciane szczotki dla koni, elektroniczne dozow-

niki pokarmu dla zwierząt domowych, fi ltry do stosowania 

w kuwetach dla kotów, grzebienie dla zwierząt, grzebienie 

przeznaczone dla zwierząt domowych, karmniki dla ptaków 

w postaci pojemników, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt 

domowych, klatki dla ptaków domowych, klatki druciane 

na zwierzęta domowe, koryta, kuwety dla zwierząt domo-

wych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, 

sztuczne jajka podkładowe, szczotki do oporządzania koni, 

szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], pojemniki na żywność 

dla zwierząt domowych, pojemniki na ptasie nieczystości, 

pojemniki na karmę dla ptaków, plastikowe pojemniki do do-

zowania napojów dla zwierząt domowych, obrączki dla pta-

ków, podajniki karmy dla małych zwierząt, metalowe klatki 

do użytku domowego, metalowe koryta dla bydła, metalo-

we miski dla bydła, miski na karmę i wodę dla zwierząt do-

mowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych 

w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, nie-

zmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, żłoby dla 

zwierząt, deski do prasowania, drewniane prawidła do bu-

tów, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, elemen-

ty napinające do odzieży, golarki do ubrań na baterie, haczy-

ki do zapinania guzików, kosze na pranie, nieelektryczne 

przybory do pastowania butów, ramy do suszenia odzieży 

z zachowaniem kształtu, rękawice do polerowania butów, 

suszarki do ubrań, łyżki do butów ściereczki ochronne 

do prasowania, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki 

do oczyszczania butów], urządzenia do rozciągania rękawi-

czek, suszarki na pranie, donice ceramiczne, donice szklane, 

donice z tworzyw sztucznych, doniczki okienne, dysze 

do węży, dysze do węży zraszających, dysze rozpylające 

z tworzyw sztucznych, konewki, misy na dekoracje kwiato-

we, misy na rośliny, osłony na doniczki nie z papieru, plastiko-

we wieka na doniczki, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin 

[układanie kwiatów], podłużne końcówki do spryskiwania 

do węży ogrodowych, wsporniki do podtrzymywania kwia-

tów doniczkowych, wkłady do tac do wysiewu nasion, wazo-

ny ze szkła, wazony, wazony na kwiaty, wazony z metali szla-

chetnych, uchwyty do bukietów, terraria wewnętrzne 

[wiwaria], terraria domowe [uprawa roślin], strzykawki 

na wodę do opryskiwania roślin, strzykawki do stosowania 

w cieplarniach, strzykawki do użytku w ogrodzie, spryskiwa-

cze, pojemniki na kwiaty, pojemniki do przesadzania roślin, 

pojemniki na kompost do użytku domowego, artykuły 

do czyszczenia zębów, balie, buteleczki do nakładania farby 

do włosów, ceramiczne pokrywki na pojemniki do chuste-

czek higienicznych, dopasowane uchwyty na produkty 

do układania włosów, dozowniki do kosmetyków, dozowniki 

chusteczek do twarzy, dozowniki do ręczników papierowych, 

dozowniki mydła, gąbki, grzebienie, dozowniki szamponu, 

dozowniki produktów do mycia ciała, nebulizatory do celów 

domowych, nieelektryczne urządzenia do usuwania makija-

żu, myjki złuszczające do skóry ciała, mydelniczki, miseczki, 

miednice [naczynia], kapcie złuszczające skórę stóp, kosme-

tyczki [wyposażone], kosmetyczki na przybory toaletowe, 

pędzle kosmetyczne, płatki złuszczające do stóp, pędzle 

do golenia, przepychacze do toalet, pojemniki na kosmetyki, 

pojemniki na mydło, nocniki, paski dla wizażystów, piankowe 

separatory palców u nóg, do użytku podczas pedicure, po-

jemniki do przechowywania akcesoriów do włosów do użyt-

ku w gospodarstwie domowym, słoiki na waciki bawełniane, 

szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, puszki do pu-

dru, rozpylacze do perfum, puderniczki [puste], przybory to-

aletowe, przyrządy do demakijażu, przyrządy do drapania 

skóry głowy, umywalki [miski, nie części instalacji sanitar-

nych], szklane ampułki na leki, puste, szpatułki kosmetyczne, 

tacki do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, uchwyty 

do szczotek toaletowych, szczoteczki do brwi, szczoteczki 

do higieny osobistej, szczoteczki do oczyszczania skóry, 

szczoteczki do paznokci, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczot-

ki kąpielowe, szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji 

skóry, szczotki złuszczające, zakraplacze bez zawartości, 

do celów kosmetycznych, wieszaki na ręczniki, wiadra płó-

cienne, wanienki dla niemowląt, wanienki z tworzywa 

sztucznego dla dzieci, wanienki dla niemowląt przenośne, 

wiaderka z tworzyw sztucznych do przechowywania zaba-

wek do kąpieli, aparatura do aromatyzowania powietrza, ko-

sze na śmieci, aplikatory wosku podłogowego, do montażu 

na rączce mopa, bawełna do czyszczenia, deski do prania 

[tary], dopasowane dozowniki papieru do wycierania, osu-

szania, polerowania i czyszczenia, dozowniki do detergen-

tów, nieelektryczne froterki do podłogi, nieelektryczne apli-

katory szamponów do dywanów, mopy, miotły, lejki, kubły, 

ircha do czyszczenia, rękawice gumowe do użytku domowe-

go, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do prac domowych 

z tworzyw sztucznych, rękawice do polerowania, rolki 

do usuwania kłaczków, pakuły czyszczące, piłeczki do su-

szarki, obrotowe suszarki do bielizny, odkurzacze nieelek-

tryczne, ściereczki do szyb, ściereczki do szorowania, ścią-

gaczki do oczyszczania naczyń, ściereczki do kurzu, skóra 

do polerowania, skrobaczki do użytku domowego, szczotki 

do butelek do karmienia, stalowa wełna do czyszczenia, 

szczotki do czyszczenia części rowerowych, szczotki do czysz-

czenia garnków, szczotki do czyszczenia kominków, szczotki 

do czyszczenia kół samochodowych, szczotki do czyszcze-

nia obuwia, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki 

do czyszczenia statków, ściereczki antystatyczne do użytku 

domowego, ściereczki do czyszczenia soczewek aparatów 

fotografi cznych, ściereczki do czyszczenia złączy światłowo-

dowych ściereczki do czyszczenia wykonane z celulozy, szu-

felki do zamiatania, szmaty do podłóg, szmatki skórzane 

do czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szczotki podłączane 

do węży ogrodowych, szczotki przystosowane do pobiera-

nia środków czyszczących, szczotki do sprzątania, wiadra 

na kółkach, wiadra do płukania, wata szklana inna niż do izo-

lacji, uchwyty na gąbki, urządzenia i aparaty nieelektryczne 

do polerowania, do celów domowych, zmywaki ścierne, ar-

tykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, ceramiczne 

dzieła sztuki, fi gurki z terakoty, ozdobne kule szklane, ozdob-

ne modele wykonane z porcelany, ozdobne pudełka szklane, 

talerze pamiątkowe, tabliczki szklane, tabliczki porcelanowe, 

szyldy szklane, szyldy porcelanowe, statuetki z porcelany, ce-

ramiki, gliny lub szkła, skarbonki, nie z metali szlachetnych, 

elektryczne obrotowe szczotki do włosów, elektryczne 

szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki, arku-

sze szklane barwione [nie do użytku w budownictwie], czę-

ściowo obrobione szkło [z wyjątkiem szkła budowlanego], 

kwarc topiony, porowate szkło, płyty ze szkła, inne niż dla bu-

downictwa, spiekane szkło z otwartymi porami, szklane prę-

ty, szkło bezpieczne do instalacji w pojazdach, szkło częścio-

wo przetworzone, szkło emaliowane, szkło płaskie zbrojone, 

nie do celów budowlanych, szkło prasowane, szkło półobro-

bione odporne na wysoką temperaturę, szkło mleczne, szkło 

lustrzane, szkło laminowane [inne niż używane w budownic-

twie], szkło hartowane [nie do użytku w budownictwie], 

szkło odbijające ciepło [półobrobione], szkło opalizujące, 

szkło nieprzetworzone, szyby, sztabki szklane nie do celów 

budowlanych, szkło świecące [nie do użytku w budownic-

twie], szkło z przewodnikami elektrycznymi, szkło wzorzyste, 

nie do użytku w budownictwie, szkło z cienkimi przewodni-

kami elektrycznymi, szkło profi lowane [półprodukt], biode-

gradowalne miski, biodegradowalne miski na bazie masy 
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papierniczej, autoklawy nieelektryczne do użytku domowe-

go, aluminiowe formy do wypieków, szklanki, kieliszki, naczy-

nia do picia i akcesoria barowe, 29 jaja ptasie i produkty z jaj, 

mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze, 

przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i na-

siona roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, 

białka jajek, białko do celów kulinarnych, jaja, substytuty jaj, 

żółtka jajek, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), befsztyk 

z siekanej wołowiny (hamburger), burgery z indyka, chorizo 

[kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób, dziczyzna, ekstrakty 

drobiowe, ekstrakty mięsne, fi lety z piersi kurczaka, fl aki, foie 

gras [pasztet sztrasburski], galaretki mięsne, golonka, goto-

we posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe po-

siłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki 

składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki zawierają-

ce [głównie] boczek, gotowe posiłki zawierające [głównie] 

kurczaka, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, 

kurczak, kotlety wieprzowe, konserwy drobiowe, kiełbasy 

wędzone, kiełbasy, kaszanka, jagnięcina, przetworzona, ham-

burgery, hot dogi w cieście kukurydzianym, indyk, pasztety, 

pastrami, paczkowane mięso, niegotowane płaskie kotleciki 

hamburgerowe, mus z kurczaka, mięso świeże, mięso z indy-

ka, mięso wędzone, mięso w puszce [konserwy], mięso mro-

żone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso kon-

serwowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso 

kiełbasiane, kurczak smażony, kurczak liofi lizowany, maryno-

wane nóżki wieprzowe, mielonki (konserwy), mięsa wędzo-

ne, świeży drób, szaszłyki, suszone mięso, suszona wołowina 

w paskach, surowe kiełbasy, substytuty drobiu, steki z mięsa, 

salami, przetworzone produkty mięsne, produkty z jagnięci-

ny, produkty z indyka, podroby, pieczony kurczak, peklowa-

na wołowina w puszce, pieczeń wołowa, wędliny, wątroba, 

wołowina w plastrach, yakitori, wołowina, wieprzowina, weł-

na mięsna, wieprzowina konserwowa, wieprzowina konser-

wowana, szynka, szpik kostny zwierzęcy jadalny, produkty 

serowarskie, biały ser, biały ser z chudego mleka [quark], biały 

miękki ser twarogowy, bita śmietana, dipy serowe, desery 

na bazie sztucznego mleka, dulce de leche [mleko skonden-

sowane], fondue serowe, jogurt, jogurty pitne, koktajle lodo-

we, koktajle mleczne, kwaśna śmietana, krem na bazie masła, 

mleko skondensowane, mleko sojowe [substytut mleka], 

mleko sfermentowane, mleko owcze, mleko organiczne, 

mleko odtłuszczone, mleko o różnych smakach, mleko kro-

wie, mleko kozie, mleko, maślanka, masło ghee, masło czosn-

kowe, masło, margaryna, podpuszczka, paluszki z mozzarelli, 

paluszki serowe, napoje z jogurtu, napoje z produktów 

mlecznych, napoje na bazie mleka, napoje na bazie jogurtu, 

napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawiera-

jące owoce, napoje mleczne aromatyzowane, mleko zagęsz-

czone, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko 

w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, 

mleko w proszku, sery topione, serwatka, ser z ziołami, ser 

śmietankowy, serek mascarpone, sery dojrzewające, ser wę-

dzony, ser w proszku, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, 

ser owczy, ser pleśniowy, ser twardy, ser twarogowy, ser typu 

twarogowego, ser cheddar, ser francuski, cancoillotte, ser 

mieszany, ser miękki, ser o niskiej zawartości tłuszczu, prze-

twory twarożkowe, przetworzony ser, salceson, riażenka 

[prażone zsiadłe mleko], śmietanka do kawy w proszku, śmie-

tana tłusta, zsiadłe mleko, zabielacze do napojów, tofu, tem-

peh, twaróg, suszona serwatka, substytuty masła, substytuty 

serów, substytuty margaryny, substytuty kwaśnej śmietany, 

starty ser, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, kon-

centrat masła, masła solone, masło do użytku w gotowaniu, 

masło kakaowe, masło klarowane, masło kokosowe [olej ko-

kosowy], olej arachidowy [do celów spożywczych], masło 

z nasion, olej chili, olej canola, olej kostny, jadalny, olej i tłuszcz 

kokosowy [do celów spożywczych], olej sezamowy, olej rze-

pakowy jadalny, olej palmowy jadalny, łój spożywczy, oleje 

z przyprawami, oleje uwodornione do celów spożywczych, 

oleje smakowe, oleje jadalne, oleje do gotowania, wyroby 

z masła, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze do gotowa-

nia, tłuszcz wołowy, smalec, tłuszcz piekarski, oleje zwierzęce 

do celów spożywczych, oliwa z oliwek, batony organiczne 

na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orze-

chów, preparaty do produkcji bulionu, bulion w postaci gra-

nulek, bulion wołowy, bulion z cielęciny, buliony, caponata 

[duszone warzywa], błyskawiczne zupy miso, chipsy bana-

nowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy z juki, chipsy 

ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, 

chowder (zupa rybna), gotowe dania warzywne, gotowe da-

nia składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające 

się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek 

i bulionu (oden), galaretki rybne, falafel, frytki ziemniaczane, 

ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, ekstrakty do zup, dipy 

na bazie produktów mlecznych, desery owocowe, dipy, de-

sery wykonane z produktów mlecznych, danie gotowe skła-

dające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie 

[cheonggukjang-jjigae], danie gotowe w skład którego 

wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu 

wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie goto-

we w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko sma-

żone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermento-

wanych ostrych papryczek [dak-galbi], danie gotowe w skład 

którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [sam-

gyetang], danie gotowe w skład którego wchodzi przede 

wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], danie goto-

we w skład którego wchodzą przede wszystkim fermento-

wane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], klopsiki 

drobiowe, kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], 

kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski w cieście, kiełbaski rybne, 

gulasze, mieszanki do zup, kurczak teriyaki, krążki z cebuli, 

krokiety z kurczaka, krewetki w cieście kokosowym, kostki 

bulionowe, knedle ziemniaczane, koncentraty rosołowe, 

koncentraty zup, konserwowa wieprzowina z fasolą, posiłki 

chłodzone przygotowane z ryb, płatki ziemniaczane, placki 

smażone, pasty do zup, pasta z cukinii, parzona zupa z jajek, 

orzechy z przyprawami, owoce w polewie cukrowej na paty-

ku, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy prażone, omle-

ty, oliwki nadziewane, nadziewane skórki z ziemniaków, oliw-

ki nadziewane czerwoną papryką, rosół na bazie kości 

wołowych [seolleongtang], rosół [zupa], purée ziemniacza-

ne, przygotowane ślimaki, przetwory do zup jarzynowych, 

przekąski na bazie ziemniaków, potrawy mięsne gotowane, 

posiłki gotowane składające się głównie z ryb, wstępnie ugo-

towana zupa miso, wstępnie ugotowana zupa, white pud-

ding [rodzaj kaszanki bez krwi], warzywa w słoikach, soja 

[przetworzona], skwarki, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki 

gotowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin 

strączkowych, ryba z frytkami, żywność chłodzona składają-

ca się głównie z ryb, zupy w puszkach, zupy błyskawiczne, 

zupy, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 

z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składają-

ce się głównie z dziczyzny, zagęszczone sosy pomidorowe, 

wywar z kurczaka, wywar rybny, wywar z warzyw, wywar, 

bulion, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw-

ne, aloes spożywczy, bakłażany przetworzone, batony na ba-

zie orzechów i nasion, cebula konserwowana, chipsy ziem-

niaczane w postaci przekąsek, czipsy o niskiej zawartości 

tłuszczu, galaretka z korzenia dziwidła, riviera [konnyaku], fer-

mentowane kiełki bambusa, ugotowane i konserwowane 

w soli [menma], fasola, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, 

ekstrakty warzywne do gotowania [soki], ekstrakty warzyw-

ne do gotowania, ekstrakty alg do celów spożywczych, eks-
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trakty z pomidorów, czosnek konserwowy, kapusta kwaszo-

na, kandyzowane przekąski owocowe, jadalne suszone 

kwiaty, jadalne nasiona słonecznika, jadalne kwiaty, przetwo-

rzone, grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, 

groszek konserwowy, groszek, przetworzony, gotowane 

owoce, gotowane ziemniaki, gotowe produkty z warzyw, 

kłącza przetworzone, lecytyna do celów kulinarnych, listow-

nica (wodorost morski) [przetworzony], mandarynki [konser-

wowe], marynowana ostra papryka, marchewki, krokiety, 

korniszony, konserwy, marynaty, kokos przetworzony, kon-

serwowane papryczki chilli, nasiona przetworzone, nasiona 

jadalne, mrożone owoce, mrożone pędy bambusa, miąższ 

owoców, mrożona kapusta pekińska, migdały mielone, mie-

szanki warzywne, mielone orzechy, mieszanki owoców 

i orzechów, mieszanki owoców suszonych, owoce aromaty-

zowane, owoce glazurowane, orzechy łuskane, ostre zielone 

papryczki, przetworzone, orzechy ziemne konserwowe, 

orzechy ziemne przetworzone, oliwki [przetworzone], oliwki 

konserwowane, oliwki, gotowane, piccalilli [marynowane 

warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pasztet wa-

rzywny, pasta z owoców, pasta arachidowa, pasta czosnko-

wa, pasta z anchois, pasta z karczochów, owoce marynowa-

ne, owoce konserwowane w słoikach, owoce konserwowane 

w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w alkoholu, 

płatki z kiwi, płatki z brzoskwini, płatki kokosowe, płatki jabł-

kowe, produkty z suszonych owoców, pomidory, przetwo-

rzone, pokrojone warzywa, pomarańcze, przetworzone, po-

midory konserwowane, pikle, pigwy, przetworzone, 

przetworzone morele, przetworzone kiełki fasoli, przetwo-

rzone jabłka, przetworzone cebule, przetworzone buraki, 

przetworzone brzoskwinie, przetworzona spirulina, prze-

tworzona trawa cytrynowa, przetworzone awokado, prze-

ciery warzywne, przeciery owocowe, proszki warzywne, 

proszki owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski 

na bazie suszonych owoców, przetwory owocowe [dżemy] 

śliwki suszone śliwki konserwowe, smażone plantany, skórki 

owocowe [suszone purée owocowe], skórki owocowe, ro-

dzynki, rośliny strączkowe przetworzone, przyprawione wo-

dorosty jadalne [jaban-gim], przetworzone słodkie ziemniaki, 

przetworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo, 

a nie jako przyprawa], przetworzone purée z oliwek, prze-

tworzone owoce liczi, suszone mango, suszone jadalne wo-

dorosty, suszone jadalne algi, suszone grzyby jadalne, suszo-

na soja, suszona papaja, suszona żurawina, suszone daktyle, 

suszona galaretka agarowa w kawałkach [kanten], substytuty 

mięsa na bazie warzyw, soki roślinne do gotowania, soki 

owocowe do gotowania, sok pomidorowy do gotowania, 

soczewica suszona, soja konserwowa do użytku spożywcze-

go, soczewica konserwowana, soja, przetworzona, warzywa 

przetworzone, warzywa mrożone, warzywa marynowane, 

warzywa grillowane, warzywa gotowane, uprzednio pokro-

jone warzywa do sałatek, truskawki konserwowane, suszone 

wodorosty spożywcze [hoshi-wakame], ziemniaki, przetwo-

rzone, ziemniaki, konserwowane, zielony rozpołowiony gro-

szek, zapiekanka z bakłażanów, wiórki kokosowe, wiśnie kok-

tajlowe, warzywa suszone, czereśnie, przetworzone, galaretki 

owocowe, dyniowate [rośliny, konserwowane], groch dzielo-

ny, groch łuskany, groch żółty dzielony, konserwowane wa-

rzywa, odsmażana fasola, nerki zwierząt [podroby mięsne], 

nasiona słonecznika przetworzone, marynowana rzodkiew-

ka, owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwo-

we, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pasty 

rybne i z owoców morza, ciasto z krabem, dorady [czerwone 

lucjany, nieżywe], fi lety rybne, gładzica, nieżywa, homary, 

nieżywe, ikra rybia przetworzona, kawior, nieżywe mięczaki, 

langusty, kraby [nieżywe], krewetki [nieżywe], krab, konser-

wowane produkty rybne w słoikach, konserwowe owoce 

morza, konserwy rybne, przeciery rybne, potrawy rybne, 

ośmiornice [nieżywe], paluszki rybne, pasta z ikry kraba, pa-

sta rybna, pasta z owoców morza ślimaki, ryby solone, ryby 

suszone, ryby wędzone, ryby przetworzone, ryby prażmowa-

te, nieżywe, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konser-

wowane, żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], żywność 

przygotowywana z ryb, węgorze, nieżywe, steki z ryb, solone 

i fermentowane owoce morza [jeotgal], 30 cukry, naturalne 

słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 

kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spo-

żywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki 

smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 

ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-

paraty do pieczenia i drożdże, syropy i melasa, słodkie pole-

wy i nadzienia, artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia 

deserów, cukier, brązowy cukier, cukier biały, słodziki natural-

ne, propolis, produkty spożywcze z cukru do słodzenia dese-

rów, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, 

preparaty z glukozy do celów spożywczych, produkty spo-

żywcze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania dese-

rów, polisacharydy do użytku jako żywność do spożycia 

przez ludzi, naturalny miód dojrzały, miód, fruktoza do celów 

spożywczych, substytuty cukru, substytuty miodu, surowe 

plastry miodu, słodziki naturalne w postaci granulowanej, 

słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, ana-

nasy w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, ba-

tony gotowe do spożycia na bazie czekolady, bułeczki goto-

wane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), 

bułeczki z dżemem fasolowym, bułki nadziewane, calzone 

[rodzaj pizzy w kształcie pieroga], cheeseburgery, chimi-

changa [rodzaj burrito], chipsy [produkty zbożowe], chipsy 

kukurydziane, chipsy taco, chipsy tortilla, chińskie pierożki 

gotowane na parze (shumai), chrupki kukurydziane, dziczy-

zna w cieście, drób w cieście, dania na bazie ryżu, czipsy 

wonton, czipsy na bazie zbóż, ciasto na bazie jaj, ciastka 

z prosa, ciasto kruche z szynką, ciasteczka cebulowe, cia-

steczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe [senbei], 

chrupki zbożowe, chrupki ryżowe, chrupki kukurydziane 

o smaku sera, chrupki serowe [przekąski], chrupki z pełnego 

ziarna pszenicy, kanapki, hot dogi (gotowe), jiaozi (pierogi na-

dziewane), hamburgery w bułkach, hamburgery gotowane 

i w bułkach, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, 

gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem 

mięsa, ryby lub warzyw, gotowe potrawy zawierające [głów-

nie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, 

gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na ba-

zie ryżu, gotowe pizze, gotowe do spożycia solone przekąski 

z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe 

posiłki w formie pizzy, gotowe dania z ryżu, gotowa solona 

żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gorąca kiełba-

ska i keczup w rozciętych bułkach, gimbap [koreańskie danie 

z ryżu], enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przypra-

wiona ostrą papryką), fajitas (grillowane mięso podawane 

na pszennej lub kukurydzianej tortilli), kukurydza palona, kro-

kiety po chińsku, krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbo-

żowych, koreczki, kanapeczki, krakersy krewetkowe, krakersy 

nadziewane serem, krakersy o smaku mięsnym, kandyzowa-

ny popcorn, kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], kleiste ucie-

rane ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], 

klejące się ciasteczka ryżowe (chapsalttock), kanapki zawiera-

jące kurczaka, kanapki z rybą, kanapki z mięsem, kanapki za-

wierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, piz-

za, pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli 

(ankoro), pierożki ravioli, paszteciki z wieprzowiny, paszteciki 

z kiełbaskami, opiekane ziarna kukurydzy, owoce pod kru-

szonką, naleśniki [cienkie], naleśniki, nachos, naleśnik z zielo-

ną cebulą [pajeon], miękkie precle, mięso w cieście [gotowe], 
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mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane 

w cieście, lasagne, makaron z serem, makarony zawierające 

nadzienia, przekąski sezamowe, precelki, przekąski na bazie 

ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż, prze-

kąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, potrawy z makaro-

nu, popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orze-

chami, popcorn smakowy, placki, placki z fasoli mung 

[bindaetteok], pizze [gotowe], pizze konserwowane, pizze 

mrożone, pizze schłodzone, ryżowe pierożki, risotto, ryba 

w cieście, ryż smażony po chińsku, ryż z warzywami i woło-

winą [bibimbap], ravioli [gotowe], przekąski z kukurydzy, 

przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski 

z kukurydzy w formie kół, przekąski zbożowe o smaku sera, 

przetworzona kukurydza do prażenia, przekąski wykonane 

z mąki ryżowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski 

wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki zbo-

żowej, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski 

wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski wytwa-

rzane z muesli, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej 

świeże placki [ciasta] świeża pizza, tosty francuskie, sushi, su-

rowe pizze, spody do pizzy, spaghetti w sosie pomidorowym 

w puszce, sajgonki, zawijana kanapka typu wrap, zapiekanki 

w cieście z dziczyzny i drobiu, warzywa w cieście, wafl e ryżo-

we, aromaty kawowe, azjatycka herbata morelowa [maesil-

cha], biała herbata, cykoria [substytut kawy], czekolada, cze-

koladki, czekoladowa kawa, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty 

z kawy, herbata lipowa, herbata imbirowa, herbata do zapa-

rzania, herbata czarna, herbata bezteinowa, herbata, gorąca 

czekolada, espresso, esencje herbaciane, herbata zielona, 

herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata z żeń-szenia, herba-

ta z rozmarynu, herbata z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmie-

nia, herbata szałwiowa, herbata w torebkach, herbata w to-

rebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu 

(baengnyeoncha), herbata z czerwonego żeń-szenia, herba-

ta z eleuterokoku [ogapicha], herbata rooibos, herbata roz-

puszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczni-

czych], herbata sypka (nielecznicza -), herbata mrożona, 

herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczni-

czych], herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczni-

czych], herbata oolong, kawa w postaci całych ziaren, kawa 

w formie parzonej, kawa słodowa, kawa rozpuszczalna, kawa 

nienaturalna, kawa niepalona, kawa mielona, kawa, kakao, 

herbaty owocowe, napoje kakaowe z mlekiem, napary zioło-

we, mrożona kawa, mieszanki herbat, mieszanki kakaowe, 

mieszanki kawowe, mielone ziarna kawy, kombucha, kon-

centraty kawy, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, prepa-

raty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], prepara-

ty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty 

do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do spo-

rządzania napojów [na bazie kawy], preparaty do sporządza-

nia napojów czekoladowych o smaku bananowym, prepara-

ty do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, palone 

ziarna kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie cze-

kolady, z mlekiem, napoje na bazie herbaty z owocowymi 

dodatkami smakowymi, napoje na bazie kakao, napoje 

na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody (aff o-

gato) yerba mate, torebki z kawą, substytuty herbaty, prepa-

raty na bazie kakao, preparaty roślinne zastępujące kawę, 

budynie deserowe w proszku, ciasta lodowe, błyskawiczne 

mieszanki do lodów, desery lodowe, kostki lodu, lizaki lodo-

we, lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], 

lód, mieszanki na sorbety [lody], mieszanki do lodów, mie-

szanki do lukrowania, mieszanki do oranżady w proszku, 

mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierni-

czych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cu-

kierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lodo-

wych, lody owocowe, lody o smaku czekoladowym, lody 

owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, wyroby lo-

dowe, tort lodowy, sorbety [lody wodne], napoje mrożone 

na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mro-

żone na bazie czekolady, mrożone wyroby cukiernicze za-

wierające lody, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, 31 kar-

my i pasze dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty 

ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt żywe zwierzęta, orga-

nizmy do hodowli, aktywne drożdże suszone dla zwierząt, 

artykuły jadalne do żucia dla psów,, artykuły jadalne do żucia 

dla zwierząt, artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły spożyw-

cze dla kurczaków, artykuły spożywcze dla owiec, artykuły 

spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt 

gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, 

artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, artykuły spożyw-

cze dla świń, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające 

wyciągi z roślin, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie 

mleka, karma dla drobiu, jadalne smakołyki dla zwierząt, her-

batniki owsiane do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty 

z drożdży do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe 

do spożycia przez zwierzęta, ciastka owsiane do spożycia 

przez zwierzęta, ciastka dla zwierząt, mączka dla zwierząt, li-

zawka (sól do lizania dla zwierząt), kości dla psów, karma dla 

dzikiego ptactwa, karma dla ryb, nasiona roślin strączkowych 

[karma dla zwierząt], nasiona dla ptaków, mleko w proszku 

dla kociąt, mleko w proszku dla szczeniąt, mleko sztuczne 

przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, mleko do sto-

sowania jako karma dla zwierząt, mieszanki ziaren roślin dzi-

kich, mieszanki paszowe dla zwierząt, mielone produkty spo-

żywcze dla zwierząt, pokarm dla kotów na bazie ryb lub 

składający się z ryb, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze 

zbożowe dla zwierząt, ości mątwy, odpady z gorzelni [pasza 

dla zwierząt], otręby [pokarm dla zwierząt], słód dla zwierząt, 

słoma, siano, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], 

preparaty na pokarm dla pszczół, pokarm dla zwierząt do-

mowych, żwirek dla drobiu, żywność dla ryb akwariowych, 

żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, środki 

odżywcze [karma] dla ryb, wysłodziny, grzyby, rośliny, kuku-

rydza, grzybnie do celów rolniczych, produkty leśne nie uję-

te w innych klasach, produkty ogrodnicze nie ujęte w innych 

klasach, produkty rolne (nieprzetworzone), produkty rolnicze 

nie ujęte w innych klasach, zarodniki do celów rolniczych, 

świeża bylica pospolita (yakssuk) jako żywe kwiaty, świeży 

owoc derenia (sansuyu) jako żywa roślina, grzybnia do celów 

rolniczych, grzyby świeże, kłącza, nieprzetworzone grzyby, 

trufl e świeże, zarodniki i grzybnie [do celów rolniczych], drze-

wa i produkty leśne, kwiaty, nasiona, cebulki i rozsady do ho-

dowli roślin świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, zioła, 

suszone, do ozdabiania, rośliny świeże, 32 napoje bezalkoho-

lowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji 

napojów, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, 

bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje słodo-

we, bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cydr bezalkoho-

lowy, mrożone napoje gazowane, napoje półmrożone, na-

poje serwatkowe, poncz bezalkoholowy, niegazowane 

napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla spor-

towców, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 

sorbety w postaci napojów, tonik zawierający chininę, wina 

bezalkoholowe, woda gazowana wzbogacona witaminami 

[napoje], brzeczka piwna, czarne piwo [piwo ze słodu palo-

nego], brzeczka słodowa, drinki na bazie piwa, imitacja piwa, 

mineralizowane piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej 

zawartości alkoholu, piwo, porter [rodzaj mocnego, ciemne-

go piwa], shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 

stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], wino jęczmienne 

[piwo], wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty 

chmielowe do sporządzania napojów, ekstrakty z moszczu 

niesfermentowanego, esencje do produkcji napojów, syropy 
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do lemoniady, moszcz konserwowany, niesfermentowany, 

orszada, proszki stosowane do przygotowywania napojów 

na bazie wody kokosowej, proszki stosowane do sporządza-

nia napojów na bazie owoców, syrop słodowy do napojów, 

zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, wyciągi do spo-

rządzania napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy 

do napojów, syrop z soku z limonki, syropy do produkcji na-

pojów aromatyzowanych owocami, syropy do sporządzania 

napojów na bazie serwatki, syropy do sporządzania smako-

wych wód mineralnych, syropy do napojów bezalkoholo-

wych, 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodar-

czej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 

pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-

nie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi re-

klamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie 

handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, badania ryn-

kowe, agencje informacji handlowej, aktualizacja informacji 

dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej ba-

zie danych, analiza informacji w zakresie działalności gospo-

darczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością 

gospodarczą, analiza zarządzania w biznesie, analizy funkcjo-

nowania fi rm, analizy gospodarcze, analizy kosztów i korzy-

ści, badania biznesowe, pomoc, usługi doradcze i konsulta-

cje w zakresie analizy biznesowej, pisanie opracowań 

dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, 

ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, eko-

nomiczne prognozy, dostarczanie informacji handlowych 

świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlo-

wych on-line, sporządzanie raportów handlowych, staty-

styczne badania rynkowe, udostępnianie analiz sprzedaży, 

sporządzanie ankiet biznesowych, rozpowszechnianie infor-

macji handlowych, rozpowszechnianie informacji bizneso-

wych, raporty i badania rynkowe, prognozy i analizy ekono-

miczne, porównywanie rozwiązań w działalności 

gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności go-

spodarczej), usługi informacyjne i doradcze dla konsumen-

tów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi infor-

macyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne 

dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacji han-

dlowej w zakresie wina, usług outsourcingu w dziedzinie 

analityki biznesowej, udzielanie informacji dotyczących 

sprzedaży handlowej, udostępnianie katalogów [spisów] in-

formacji handlowych on-line w Internecie, udostępnianie 

katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem świa-

towej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowa-

nych danych związanych z działalnością gospodarczą, udo-

stępnianie skomputeryzowanych informacji związanych 

z dokumentacją gospodarczą, udostępnianie informacji biz-

nesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biz-

nesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, udo-

stępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich 

w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji na te-

mat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji 

z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednic-

twem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu 

danych, wyceny handlowe, wyceny dotyczące spraw han-

dlowych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie 

statystycznych informacji biznesowych, usługi w zakresie in-

formacji handlowej, usługi w zakresie informacji handlowych 

dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz da-

nych, usługi w zakresie analizy cen, usługi przeglądu prasy, 

usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, doradztwo 

i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi biu-

rowe, wynajem maszyn biurowych, administracja biznesowa 

w zakresie transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie 

przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczą-

ce marketingu, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, 

administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, doradz-

two i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marke-

tingowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością 

gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące 

rekrutacji personelu, planowanie strategiczne dla działalno-

ści gospodarczej, planowanie dotyczące zarządzania działal-

nością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów 

do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, organizowanie 

prezentacji osób w celach biznesowych, negocjowanie 

transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, 

obsługa administracyjna fi rm na zlecenie, nadzór nad zarzą-

dzaniem działalnością gospodarczą, konsultacje dotyczące 

optymalizacji wyszukiwarek, monitorowanie poziomu sprze-

daży dla osób trzecich, nabywanie przedsiębiorstw, doradz-

two w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, 

doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy 

kosztów i zysków, dostarczanie informacji dotyczących kon-

taktów handlowych i biznesowych, pomoc w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem dla fi rm handlowych i przemysłowych, 

pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z orga-

nizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, po-

moc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, 

pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządza-

niu, pomoc przy prowadzeniu franszyz, planowanie sukcesji 

w fi rmach, świadczenie usług badań rynkowych, usługi ad-

ministrowania lotniskami, sporządzanie raportów ekono-

micznych, rozwój systemów zarządzania szpitalami, skom-

puteryzowane zarządzanie biurem, prowadzenie rejestrów 

fi rm, prowadzenie rejestrów fi rm [dla osób trzecich], prowa-

dzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi w zakresie spra-

wozdań rynkowych, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, 

usługi w zakresie czynności biurowych, usługi przedstawi-

cielstw handlowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 

szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi izby 

handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi me-

nedżerskie dla sportowców, usługi biur biznesowych, zarzą-

dzanie mieszkaniami, zarządzanie liniami lotniczymi, zarzą-

dzanie hotelami, zarządzanie działalnością handlową, 

zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi związane 

z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii 

biznesowych, zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działal-

ności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 

wolni strzelcy, zarządzanie programami refundacji w imieniu 

osób trzecich, zarządzanie na rzecz zawodowych sportow-

ców, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 

marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamo-

wych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie tar-

gów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 

reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, 

motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, 

usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje 

reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w kom-

puterowej bazie danych, gromadzenie informacji związa-

nych z reklamą, kompilacja reklam, kampanie marketingowe, 

informacja marketingowa, marketing imprez i wydarzeń, 

marketing fi nansowy, pośrednictwo w zakresie reklamy, pla-

nowanie strategii marketingowych, pomoc w komercjalizacji 

produktu w ramach kontraktu franczyzowego, organizowa-

nie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 

na rzecz osób trzecich, ogłoszenia drobne, opracowywanie 

strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie 

i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, mar-

keting telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz in-

nych, promocja sprzedaży, projektowanie ulotek reklamo-

wych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja 

reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja 

nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja fi lmów re-
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klamowych, produkcja materiałów reklamowych, przygoto-

wywanie reklam, przygotowywanie planów marketingo-

wych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, 

promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-

twem globalnych sieci komputerowych, promowanie usług 

ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie 

towarów i usług osób trzecich, promowanie [reklama] dzia-

łalności gospodarczej, promowanie działalności gospodar-

czej, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostęp-

nianie portfolio o-line za pośrednictwem strony internetowej, 

reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, rekla-

ma w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pośred-

nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-

tu, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, 

broszurach i gazetach, reklama i marketing, reklama bizneso-

wych stron internetowych, umieszczanie reklam, usługi 

agencji marketingowych, testowanie marki, telemarketing, 

tworzenie tekstów reklamowych, reklamy telewizyjne, rekla-

my radiowe i telewizyjne, reklama związana z transportem 

i dostawą, reklamowanie usług innych dostawców, umożli-

wiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług 

tych dostawców, reklamy on-line, usługi reklamowe dla ar-

chitektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi 

promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi merchandisin-

gu, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub pro-

mocji sprzedaży, usługi marketingowe, usługi agencji w za-

kresie promowania osobistości świata sportu, usługi agencji 

modelek i modeli, usługi dopasowywania w ramach sieci re-

klamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów mię-

dzy reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, 

usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi reklamowe, 

w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi rekla-

mowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi 

reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczą-

cych akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamo-

we w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe na rzecz 

innych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe 

dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące gazet, 

usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe doty-

czące inwestycji fi nansowych, usługi reklamowe dotyczące 

nieruchomości, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi 

w zakresie promocji, usługi w zakresie opracowania grafi cz-

nego do celów reklamowych, usługi reklamy grafi cznej, usłu-

gi reklamy prasowej, usługi w zakresie marketingu baz da-

nych, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości 

społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokal-

nych sklepach, usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-

tu, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi 

reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyj-

nych, wydawanie ulotek reklamowych, wynajmowanie 

wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezen-

tacji marketingowych, wypożyczanie stoisk handlowych, za-

rządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, 

usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie 

tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, 

40 drukowanie, wywoływanie zdjęć i fi lmów, powielanie na-

grań audio i video, produkcja rzemieślnicza na zamówienie 

i montowanie wykonanych elementów, przetwarzanie żyw-

ności i napojów, ubój, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza 

i wody, wytwarzanie energii, cyfrowe odnawianie fotografi i, 

cyfrowe polepszanie zdjęć, druk sitowy, druk wywabowy, 

drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie książek, dru-

kowanie fotografi i z nośników cyfrowych, drukowanie fi lmu 

kinematografi cznego, drukowanie litografi czne, drukowanie 

obrazów na przedmiotach, drukowanie off setowe, drukowa-

nie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów dla 

osób trzecich, drukowanie wzorów na dywanach, obróbka 

fotografi czna, obróbka fi lmów i obróbka fotografi czna, na-

druk wzorów na tkaninach, kopiowanie zdjęć, introligator-

stwo, fotograwiura, drukowanie znaczków, drukowanie zdjęć, 

rotograwiura, retusz fotografi czny, reprodukcja fotografi i, po-

większanie zdjęć, obróbka fotografi czna [wywoływanie 

zdjęć], utrwalanie i konserwacja fotografi i, usługi w zakresie 

fotokompozycji, usługi składania druku, usługi druku na tka-

ninach, tłoczenie wzorców płyt kompaktowych, wywoływa-

nie i obróbka fi lmów, wywoływanie fotografi czne, wypoży-

czanie pras typografi cznych, wynajem drukarek 3D, 

wykonywanie światłokopii [planów], wynajem maszyn 

i urządzeń do wykańczania zdjęć, wynajem maszyn i urzą-

dzeń do wywoływania fi lmów, wynajem maszyn i urządzeń 

drukarskich, wynajem powiększalników fotografi cznych, ob-

róbka tekstyliów, skóry i futer, recykling i uzdatnianie odpa-

dów, antykorozyjna obróbka części metalowych, apreturo-

wanie papieru, barwienie, barwienie soczewek, barwienie 

szkieł kontaktowych, blacharstwo, chromowanie, cięcie dia-

mentów, cięcie metalu, cięcie stali, cięcie kamieni szlachet-

nych, cieplna obróbka metali, cięcie szkła okiennego, konser-

wowanie drewna, konserwacja kriogeniczna, heblowanie 

drewna, heblowanie [tartak], hartowanie metali, grawerowa-

nie, frezowanie, galwanizacja, fazowanie szkła, emaliowanie 

metali, emaliowanie, dmuchanie szkła, cynowanie, cynkowa-

nie, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materia-

łów, młynarstwo, łączenie elementów przy użyciu technik 

spawania ultradźwiękami, mieszanie ropy naftowej i olejów 

syntetycznych, miedziowanie, metalizacja, lutowanie, lami-

nowanie płyt, laminowanie, konwersja paliw jądrowych, ko-

tlarstwo [wyroby z miedzi], kowalstwo, obróbka cieplna po-

wierzchni metali, obróbka chemiczna rur kotłowych, obróbka 

chemiczna kotłów, niszczenie materiałów tajnych, niszczenie 

dokumentów, niklowanie, nakładanie powłok wykorzystując 

techniki fi zycznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie 

materiałów wykańczających na arkusze i zwoje ze stali nie-

rdzewnej, nakładanie cienkich powłok foliowych na elemen-

ty optyczne, nakładanie ochronnych powłok powierzchnio-

wych na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych 

na zużycie na elementy techniczne, nakładanie powłok od-

pornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakłada-

nie powłok odpornych na zużycie przy wykorzystaniu proce-

sów elektrolitycznych, obróbka metalu [kucie], obróbka 

metali, obróbka i przetwarzanie papieru, obróbka gazu ziem-

nego, obróbka elektrochemiczna, obróbka cieplna rud, ob-

róbka drewna, obróbka strumieniowo-cierna, obróbka suro-

wych olejów mineralnych, obróbka szkła w celu zmiany 

właściwości optycznych, obróbka skażonej gleby, obróbka 

przemysłowa ścieków, obróbka ołowiu, obróbka polimerów 

syntetycznych w celu zabezpieczenia przed infekcjami bak-

teriologicznymi, obróbka niebezpiecznych substancji, ob-

róbka niebezpiecznych gazów, obróbka niebezpiecznych 

płynów, odsalanie, odlewanie metali, odkażanie ziemi, 

oczyszczanie płynów chłodniczych, oczyszczanie rozpusz-

czalników, oczyszczanie gazów, obróbka wełny, obróbka wy-

kańczająca powtórna włókien szklanych, obróbka tkanin 

w celu nadania im właściwości antyelektrostatycznych, poli-

turowanie, polimeryzacja, polerowanie szkła, polerowanie 

metali, pokrywanie kadmem, pneumatyczne ścieranie po-

wierzchni, pokrywanie ceramiki glazurą, platerowanie, 

piaskowanie, piłowanie [tartak], piłowanie drewna, ognio-

uodparnianie konstrukcji, przetwarzanie gumy, przetwarza-

nie kory drzew, przetwarzanie materiałów paliwowych, prze-

twarzanie olejów smarowych, przetwarzanie rattanu, 

przetwarzanie chemikaliów, pozłacanie, powlekanie ognio-

we, powlekanie proszkowe, powlekanie galwaniczne, ściera-

nie, rymarstwo, rafi nacja paliw, rafi nacja, przetwarzanie wę-

gla, przetwarzanie węglowodorów śrutowanie, tłoczenie 
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metali, tłoczenie metalu, trawienie szkła, tworzenie kiszonki, 

tłoczenie [prasowanie], trawienie, trasowanie laserem, tarta-

ki, heblowanie [tartak], szlifowanie soczewek, szlifowanie, 

usługi malowania szkła, usługi malowania aerografem, usługi 

galwanizacyjne, usługi anodyzowania, wulkanizacja [nie na-

prawa], wiercenie w metalach, usługi wyżarzania, usługi tar-

taków, usługi produkcji gazu, usuwanie powłok z mebli, usu-

wanie warstw nawierzchniowych, usługi polerowania, 

wykuwanie ze srebra, wykańczanie metali, wybielanie papie-

ru, wycinanie szablonów, wulkanizacja [obróbka materiałów], 

wygładzanie powierzchni szkła, złocenie, zamrażanie, złomo-

wanie pojazdów, zabiegi na zbutwiałe drewno, zabiegi ha-

mujące wzrost pleśni, zabezpieczanie materiałów przed mo-

lami, zabezpieczanie przed pleśnią, zabezpieczanie przed 

płomieniami, wytłaczanie tworzyw sztucznych, konserwo-

wanie napojów i żywności, mrożenie żywności, przetwarza-

nie mleka, przetwórstwo ryb, rozdrabnianie żywności, wytła-

czanie owoców, wynajem maszyn i urządzeń 

do przetwarzania żywności, dorabianie kluczy, drukowanie, 

na zamówienie, nazw fi rm oraz logo na towarach osób trze-

cich, w celach promocyjnych i reklamowych, formowanie 

implantów do ciała ludzkiego, formowanie modeli implan-

tów do ciała ludzkiego, formowanie betonu, formowanie 

tekstyliów, oprawianie obrazów, łączenie elementów za po-

mocą klejów, obrębianie tkanin, przeróbki odzieży, stolar-

stwo [produkcja na zamówienie], usługi powielania 3D, usłu-

gi mieszania farb, usługi grawerowania pieczęci, rzeźnie 

koszerne, skórnictwo, ubój drobiu, ubój zwierząt gospodar-

skich, usługi uboju rytualnego halal [dhabihah], deminerali-

zowanie wody, dezodoryzacja powietrza, obróbka ścieków, 

oczyszczanie powietrza, oczyszczanie wody, oczyszczanie 

ścieków przemysłowych, odsalanie wody, regeneracja po-

wietrza, regeneracja wody, uzdatnianie powietrza, wypoży-

czanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie fi ltrów do wody, 

wynajem elektrycznych wentylatorów chłodzących, wyna-

jem instalacji grzewczych, wynajem sprzętu do uzdatniania 

wody, produkcja energii hydroelektrycznej, produkcja ener-

gii przez elektrownie, produkcja energii przez elektrownie 

jądrowe, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii 

elektrycznej, wynajem baterii, wypożyczanie kotłów, wyna-

jem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarza-

nie elektryczności, wytwarzanie elektryczności z energii sło-

necznej, wytwarzanie energii elektrycznej, 41 edukacja, 

rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi wydawnicze i reporter-

skie, nauczanie i szkolenia, organizowanie konferencji, wy-

staw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz usługi 

fotografi czne, sport i fi tness, usługi biblioteczne, biura rezer-

wacji biletów koncertowych, centra rozrywki, degustacje win 

[usługi rozrywkowe], didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, 

doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, do-

radztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie infor-

macji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki w postaci 

nagranej muzyki, dystrybucja fi lmów, dziecińce zwierzęce, 

elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarcza-

nie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwal-

nych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fanklu-

by, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports, imprezy 

kulturalne, imprezy taneczne, obsługa salonów gier [sale], 

obsługa ogrodów botanicznych, obsługa ogrodów zoolo-

gicznych, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, 

obozy letnie [rozrywka i edukacja], nauczanie indywidualne, 

malowanie portretów, kina, komponowanie muzyki dla osób 

trzecich, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne 

za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośred-

nictwem radia, kabarety i dyskoteki, kabarety, informacja 

o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, in-

formacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z kompu-

terowej bazy danych lub Internetu, organizowanie festiwali 

związanych z muzyką jazzową, organizowanie festynów 

w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach 

rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyj-

nych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organi-

zowanie festiwali, organizowanie fanklubów, organizowanie 

ceremonii wręczania nagród, organizacja widowisk, organi-

zowanie balów, organizacja webinariów, organizacja przyjęć, 

organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy 

rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, 

oceanaria [rekreacja], ogrody udostępniane publicznie, od-

grywanie roli clowna, organizacja i prowadzenie balów, or-

ganizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja 

konkursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzi-

nie rozrywki przez telefon, organizowanie konkursów, orga-

nizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 

i edukacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 

organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez 

muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organi-

zowanie gal, organizowanie uroczystości, organizowanie wi-

dowisk [impresariat], organizowanie widowisk historycznych 

w plenerze, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowa-

nie rozrywki, organizowanie produkcji teatralnych, organizo-

wanie konkursów piękności, organizowanie pokazów lotni-

czych, organizowanie pokazów psów, organizowanie 

pokazów tanecznych, organizowanie pokazów w celach roz-

rywkowych, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo 

dla publiczności, organizowanie prezentacji do celów kultu-

ralnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, 

pokazy rodeo, pokazy konne, pokazy laserów [rozrywka], po-

kazy baletowe, pokazy fi lmów kinowych, planowanie wido-

wisk, pisanie piosenek, organizowanie wycieczek w celach 

rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach rozrywko-

wych, produkcja programów dokumentalnych, produkcja 

pokazów łyżwiarstwa, produkcja kabaretów, prezentacja re-

citali, prezentacja fi lmów, pokazy zwierząt, pokazy sztucz-

nych ogni, pokazy tańca mężczyzn, pokazy tańca na żywo, 

pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, 

przedszkola, przedstawienia teatralne, przedstawienie ope-

rowe, przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozryw-

kowe, przedstawienia cyrkowe, przedstawienia muzyczne, 

przedstawienia baletowe, prowadzenie muzeów, produkcja 

widowisk, produkcja sztuk, produkcja programów radiowych 

i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych 

na żywo, produkcja programów telewizyjnych na żywo 

do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyj-

nych na żywo w celach rozrywkowych, produkcja przedsta-

wień muzycznych, produkcja przedstawień na żywo, pro-

dukcja przedstawień teatralnych, reżyserowanie lub 

wystawianie sztuk, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwa-

cje koncertów, radiowe programy rozrywkowe, realizacja im-

prez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie napisów 

do fi lmów, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, 

przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobisto-

ściami w celach rozrywkowych, przygotowywania progra-

mów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie efektów 

specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci 

koncertów, rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, roz-

rywka w postaci gier w koszykówkę, rozrywka teatralna, roz-

rywka fi lmowa, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktyw-

na on-line, reżyserowanie sztuk, informacja o rozrywce, 

rozrywka z udziałem muzyki, teleturnieje śpiew chórów go-

spel, studia tańca, studia fi lmowe, udostępnianie muzyki cy-

frowej z, Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z interne-

towych stron, MP3, udostępnianie klubowych obiektów 

i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie informacji dotyczą-

cych fi lmów, udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, 
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udostępnianie programów teatralnych, udostępnianie obiek-

tów i sprzętu teatralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu 

kinowego, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, 

udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udo-

stępnianie obiektów i sprzętu do tańca, udostępnianie obiek-

tów i sprzętu do karaoke, udzielanie informacji w dziedzinie 

muzyki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udo-

stępnianie terenów rekreacyjnych, usługi galerii sztuki, usługi 

festiwali muzycznych, usługi orkiestry, usługi mistrzów cere-

monii, usługi koncertów śpiewu, usługi kas biletowych, usłu-

gi rekreacyjne dla osób starszych, usługi placów zabaw, usłu-

gi planetarium, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 

usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, wystawia-

nie zwierząt, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie 

spektakli teatralnych, występy muzyczne i piosenkarskie, wy-

pożyczanie zabawek, wypożyczanie taśm wideo, wypoży-

czanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do gier elektro-

nicznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, zajęcia 

sportowe i kulturalne, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, 

transkrypcja w alfabecie Braille’a, tłumaczenie języka migo-

wego, tłumaczenie w alfabecie Braille’a, usługi w zakresie 

tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pi-

semnych świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, edycja 

druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów 

reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów 

do publikacji, konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, mu-

zyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów, 

innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja 

czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych, 

publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie 

materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac na-

ukowych związanych z technologią medyczną, publikacja 

kalendarzy, publikacja multimedialna materiałów drukowa-

nych, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne, pu-

blikowanie dokumentów, publikowanie, publikowanie on-li-

ne elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 

magazynów konsumenckich, publikowanie literatury in-

struktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publi-

kowanie książek edukacyjnych, redagowanie tekstów pisa-

nych, publikowanie ulotek, publikowanie tekstów 

medycznych, publikowanie tekstów muzycznych, publiko-

wanie tekstów w postaci płyt, CD-ROM, publikowanie tek-

stów, publikowanie recenzji, publikowanie podręczników, 

usługi kaligrafi i, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów, 

udostępnianie publikacji on-line, transkrypcja muzyki 

na rzecz osób trzecich, wydawanie gazet, wydawanie katalo-

gów, wydawanie prospektów, wydawanie audiobooków, 

usługi wydawnicze, usługi reporterskie, wypożyczanie gazet 

i czasopism, wypożyczanie czasopism, wydawanie publikacji 

medycznych, wydawanie przewodników turystycznych, 

42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-

ści, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, 

usługi w zakresie technologii informacyjnych, analiza i ocena 

dotycząca opracowywania produktów, analiza i ocena doty-

cząca projektowania produktów, analizy wody, badania kli-

niczne, badania środowiska, badanie jakości produktów, ba-

danie produktów spawanych w celu określenia struktury, 

badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości, 

certyfi kacja [kontrola jakości], certyfi kowanie wydajności 

energetycznej budynków, doradztwo techniczne dotyczące 

testowania, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, 

kontrola jakości, kontrola jakości materiałów budowlanych, 

kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościo-

wych, kontrola jakości dla osób trzecich, ocena jakości pro-

duktów, ocena jakości, nadzór i inspekcja techniczna, kontro-

la łowisk, kontrola w rolnictwie, kontrola środków 

farmaceutycznych, monitorowanie jakości wody, kontrola 

palników olejowych, kontrola kosmetyków, kontrola jakości 

surowców, kontrola jakości nawozów, przegląd urządzeń, 

przegląd samochodów, opracowywanie metod pomiaro-

wych i testujących, opracowywanie metod testowych, prze-

prowadzanie testów przemysłowych, przeprowadzanie te-

stów w zakresie rolnictwa, sprawdzanie przyrządów 

sygnalizacyjnych, testowanie tekstyliów, testowanie bezpie-

czeństwa produktów, testowanie dźwigów, testowanie pro-

duktów, testowanie materiałów, testowanie maszyn, testo-

wanie i ocena materiałów, testowanie fi ltrów, testowanie 

funkcjonalności maszyn, testowanie funkcjonalności sprzętu 

i instrumentów, usługi badania kompatybilności elektroma-

gnetycznej, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradcze 

w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze w zakre-

sie testowania produktów, testy inżynieryjne, testowanie 

środków chemicznych, testowanie środków farmaceutycz-

nych, testowanie przemysłowe, usługi w zakresie inspekcji 

technicznej, usługi testowania zgodności, usługi laboratoryj-

ne, ważenie pojazdów, usługi zapewnienia jakości, pomiary, 

badania i eksploracja, usługi badawcze w dziedzinie medy-

cyny i farmakologii, usługi architektoniczne i planowania 

urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w dziedzinie 

nauk przyrodniczych, aktualizacja map morskich, analiza ja-

kości wody w strumieniach, analizowanie działania miesza-

nin chemicznych na zwierzętach, badania chemiczno-tech-

nologiczne, badania dotyczące maszyn przemysłowych, 

badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie budowy 

silnika, badania techniczne, badania genetyczne, doradztwo 

techniczne dotyczące bezpieczeństwa, badania w zakresie 

bezpieczeństwa, badania w dziedzinie żywności, badania 

w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników, 

badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania 

w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie mechaniki, ba-

dania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mecha-

niki dotyczące sportów motorowych, badania w dziedzinie 

mediów społecznościowych, laboratoria optyczne, kompila-

cja informacji naukowych, kalibrowanie instrumentów, inży-

nieria chemiczna, doradztwo w zakresie technologii fi ltracji, 

doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo 

technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, oce-

na jakości drewna na pniu, pomiary środowiska w obrębie 

budynków, pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, 

pisanie techniczne, opracowywanie silników, opracowywa-

nie pojazdów, projektowanie i planowanie techniczne elek-

trowni, projektowanie budowlane, prace badawcze nad pro-

duktami świadczenie usług badawczych, sporządzanie 

raportów naukowych, sporządzanie raportów technologicz-

nych, świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych 

w celu sprawdzenia skażenia, świadczenie usług pobierania 

próbek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczysz-

czenia, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywa-

nie rysunków technicznych, rejestrowanie danych dotyczą-

cych zużycia energii w budynkach, rejestrowanie i testowanie 

szybów naftowych, specjalistyczne usługi konsultacyjne 

i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi enologiczne, 

usługi doradcze w zakresie nauki, usługi doradcze w zakresie 

geotechniki, usługi badań w zakresie separacji komórek, 

usługi badawczo - rozwojowe związane z nawozami, usługi 

badawczo - rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, usługi ba-

dawcze w rolnictwie, usługi badawcze, usługi pomiarowe, 

usługi oceny pomiarów, usługi laboratoryjne w zakresie ana-

liz gleby, usługi kreślarskie, usługi kartografi czne, usługi w za-

kresie odkrywania leków, usługi w zakresie komputerowej 

analizy żywności, usługi w zakresie analizy krwi, usługi tech-

nologiczne w zakresie reologii, usługi technologiczne w za-

kresie reometrii, usługi technologiczne w zakresie produkcji, 

usługi pomiaru przepływu powietrza, zdalny monitoring po-
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wietrzny związany z badaniami naukowymi, wypożyczanie 

urządzeń pomiarowych, analizy wykonalności projektu, ba-

dania dotyczące projektowania, doradztwo w zakresie deko-

racji wnętrz, doradztwo w zakresie opracowywania produk-

tów, grafi ka artystyczna, oceny techniczne związane 

z projektowaniem, opracowywanie protez, opracowywanie 

produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji ka-

roserii, opracowywanie produktów dla osób trzecich, opra-

cowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, 

projektowanie animacji na rzecz innych, planowanie projek-

tu, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji kra-

townic przestrzennych, projektowanie i opracowywanie 

protez, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie 

i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywa-

nie endoprotez, projektowanie i opracowywanie metod 

do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie medycz-

nej aparatury diagnostycznej, projektowanie modeli, projek-

towanie modeli matematycznych, projektowanie narzędzi, 

projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie ma-

szyn specjalistycznych, projektowanie opakowań, projekto-

wanie pojazdów morskich, projektowanie sieci dróg, projek-

towanie rurociągów, projektowanie rozmieszczenia biur, 

projektowanie protez, projektowanie stron głównych, pro-

jektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie 

wizualne, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostyczne-

go, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, 

projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie technik 

malowania, projektowanie tkanin wykończeniowych do po-

jazdów silnikowych, tworzenie witryn internetowych, two-

rzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, 

tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 

trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], przygotowy-

wanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowe-

go, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, 

usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, 

usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, 

usługi ilustrowania grafi cznego na rzecz osób trzecich, usłu-

gi doradcze związane z projektowaniem akwariów, usługi 

projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania ar-

chitektonicznego, usługi naukowe i projektowanie w tym 

zakresie, usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek 

elementarnych, usługi projektowania na zamówienie, usługi 

projektowe związane z systemami procesowymi dla przemy-

słu biotechnologicznego, usługi projektowe dotyczące in-

stalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego, usłu-

gi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania 

i rysunku technicznego, usługi w zakresie projektowania mi-

kroukładów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo, konsul-

tacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 

hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 

oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie 

i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w za-

kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów 

informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu-

terowych, analizy komputerowe, administracja serwerów, 

badania technologiczne dotyczące komputerów, badania 

związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów 

administracyjnych, projektowanie i opracowywanie kompu-

terowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opraco-

wywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, 

projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania 

danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wy-

świetlania danych, projektowanie komputerów i oprogra-

mowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości 

handlowej, projektowanie, tworzenie i programowanie stron 

internetowych, zarządzanie projektami komputerowymi, 

usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi migracji danych, 

usługi komputerowe on-line, usługi konfi guracji sieci kom-

puterowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 

informatyki, usługi doradcze i informacyjne w zakresie kom-

puterowych urządzeń peryferyjnych, udzielanie informacji 

na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, 

systemów i sieci komputerowych, 44 usługi w zakresie rol-

nictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w za-

kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie 

opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji 

zwierząt, usługi weterynaryjne, hodowla zwierząt, ogrodnic-

two i kształtowanie krajobrazu, uprawa roślin, chirurgia 

drzew, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, do-

radztwo techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, 

krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, do-

radztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, do-

radztwo związane z sadzeniem drzew, konsultacje w zakresie 

rolnictwa, kontrola inwazji pcheł [w rolnictwie], odkażanie 

w rolnictwie, powierzchniowy rozsiew nawozów, przywraca-

nie siedliska leśnego, rozpylanie insektycydów do celów le-

śniczych, rozpylanie insektycydów do celów ogrodniczych, 

rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych 

i leśniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpyla-

nie nawozów z powietrza, rozpylanie rolniczych środków 

chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów 

rolniczych, rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza 

lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów che-

micznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew, sadze-

nie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, spry-

skiwanie z powietrza rolniczymi środkami chemicznymi, 

usługi informacyjne dotyczące używania substancji che-

micznych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące uży-

wania substancji chemicznych w leśnictwie, usługi informa-

cyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, usługi 

informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, 

usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalne-

go w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania 

nawozu naturalnego w leśnictwie, usługi doradcze w zakre-

sie upraw rolniczych, usługi hodowli ryb, usługi doradcze 

i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i le-

śnictwem, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi do-

radcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów 

w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze 

i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych 

środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, 

usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwa-

stów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i le-

śnictwie, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem 

sprzętu rolniczego, udzielanie informacji związanych ze sto-

sowaniem nawozów, udzielanie informacji związanych 

ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-

śnictwa, uprawa winogron do produkcji wina, usługi dorad-

cze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnic-

twie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze 

i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych 

i ogrodniczych, tępienie szczurów w rolnictwie, tępienie 

szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, udziela-

nie informacji dotyczących usuwania chwastów, udzielanie 

informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśni-

czych, udzielanie informacji on-line na temat usług związa-

nych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, udzielanie 

informacji związanych z rozsiewaniem nawozów, zwalczanie 

termitów w rolnictwie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, 

zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa 

i udzielanie informacji w tym zakresie, zwalczanie plagi pcheł 

w rolnictwie, znakowanie zwierząt, wysiew nasion, wypoży-

czanie sprzętu rolniczego, usługi w zakresie rolnictwa, usługi 

weterynaryjne i rolnicze, usługi zwalczania szkodników dla 
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rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi związane z rol-

nictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi związane z rol-

nictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywa-

cji nieużytków przemysłowych, wypożyczanie maszyn 

rolniczych do rozpylania, usługi informacyjne dotyczące rol-

nictwa, usługi leśnictwa, usługi ponownego zalesiania, usłu-

gi połowów dalekomorskich, usługi pszczelarskie, usługi rol-

nicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi 

szkółek drzew, usługi w zakresie akwakultury, analiza kosme-

tyczna, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], do-

radztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza 

kosmetyczna, fryzjerstwo, kosmetyczny zabieg laserowy 

na wzrost włosów, kuracje do włosów, łaźnie publiczne 

do celów higienicznych, łaźnie tureckie, ścinanie włosów, 

udzielanie informacji o urodzie, solaria, salony fryzjerskie, sa-

lony piękności, pielęgnacja urody dla ludzi, usługi doradztwa 

dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradz-

twa on-line w zakresie makijażu, usługi lecznicze związane 

z odrastaniem włosów, usługi spa, usługi solariów, usługi wi-

zażystów, usuwanie cellulitu z ciała, usługi w zakresie makija-

żu, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabie-

gi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 

i włosy, usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, usługi 

medyczne, usługi optyczne, usługi w zakresie zdrowia psy-

chicznego, badania genetyczne zwierząt do celów diagno-

styki lub leczenia, badania na obecność alkoholu do celów 

medycznych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 

badanie sprawności fi zycznej, doradztwo dotyczące opieki 

nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo ge-

netyczne, doradztwo żywieniowe, fi zjoterapia, ocena kon-

troli wagi, naprapatia, masaż, leczenie alergii, hydroterapia, 

hospicja, poradnictwo żywieniowe, planowanie rodziny, 

ośrodki zdrowia, terapia mowy i słuchu, terapia antynikoty-

nowa, rehabilitacja fi zyczna, usługi dietetyków, higiena i pie-

lęgnacja urody zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwie-

rząt, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, 

usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt do-

mowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, 

usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 

w zakresie pielęgnacji psów, badania genetyczne zwierząt, 

chirurgia, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, kliniki dla 

zwierząt, masaż koni, pobieranie nasienia zwierzęcego, pod-

kuwanie koni i pielęgnacja kopyt końskich, sterylizacja zwie-

rząt, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weteryna-

ryjnych, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, 

umieszczanie mikrochipów pod skórą zwierząt domowych 

w celu ich śledzenia i identyfi kacji, usługi analiz laboratoryj-

nych związanych z leczeniem zwierząt, usługi doradcze 

związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi infor-

macji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 

wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, weterynaryj-

ne usługi doradcze, wypożyczanie ultradźwiękowych urzą-

dzeń diagnostycznych, usługi w zakresie odchudzania, usługi 

techników elektroradiologów, usługi testowania wydajności 

zwierząt, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi rentgenow-

skie, usługi szpitali dla zwierząt domowych, usługi informa-

cyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycz-

nych, usługi podkuwaczy koni.

(210) 463169 (220) 2016 10 26

(731) BELGICA PAWELEC-DE WEERD POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Knurów

(540) Belgica Pawelec de Weerd

(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-

ne, leki weterynaryjne, preparaty witaminowe, lecznicze su-

plementy do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy do celów 

medycznych, leki do celów weterynaryjnych, preparaty far-

maceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty i sub-

stancje weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne dla zwie-

rząt, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, 

preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, płyny 

do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do żywności 

dla zwierząt, do celów medycznych, dodatki antybiotyko-

we do pasz dla zwierząt, medyczne dodatki do żywności 

do użytku weterynaryjnego, 31 pokarm dla zwierząt domo-

wych, pokarm dla ptaków, karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 463186 (220) 2016 10 26

(731) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) Greenpal

(531) 05.03.13, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, mieszaniny wę-

gla z biokomponentami i biomasą, pył węglowy, węgiel ka-

mienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, 

produktów węglowych dla umożliwienia konsumentom 

obejrzenia towaru i dokonania zakupu, 39 konfekcjonowanie 

paliwa węglowego w worki i pojemniki, dystrybucja i maga-

zynowanie paliw węglowych, usługi transportowe.

(210) 463266 (220) 2016 10 28

(731) HEZNER KRZYSZTOF, Jaworzno

(540) PASJA KRZYSZTOF HEZNER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.02

(510), (511) 37 usługi w zakresie konserwacji, naprawy i re-

nowacji środków transportu samochodowego i kolejowego, 

39 usługi w zakresie transportu samochodowego i kole-

jowego, przewożenia ładunków, spedycji i logistyki, usługi 

w zakresie pakowania, przeładunku, składowania i magazy-

nowania towarów, usługi w zakresie informacji o transpor-

cie i składowaniu, usługi w zakresie świadczenia pomocy 

drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi w zakresie 

wynajmowania i wypożyczania pojazdów, usługi w zakresie 

rezerwacji transportowej, usługi w zakresie kontroli i nadzoru 

nad transportem, usługi w zakresie transportu pasażerskie-

go i podróżnych, usługi transportu przedmiotów wartościo-

wych samochodami i samochodami opancerzonymi, usługi 

transportu i wyładunku odpadów, usługi taksówkowe, usługi 

transportu statkami, usługi przewozu samochodami ciężaro-

wymi, usługi analizy czasu pracy i jazdy kierowców, 41 usługi 

organizowania i prowadzenia szkoleń dla kierowców, usługi 

organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów i zjaz-

dów dla kierowców, usługi doradztwa z zakresu organizacji, 

prowadzenia i metod szkolenia kierowców, usługi prowadze-

nie szkoły nauki i doskonalenia jazdy.

(210) 463268 (220) 2016 11 21

(731) ŁUSIAK MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE BACHUS PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE PROSZKI MLECZNE 

TOWARZYSTWO DEPOZYTOWE, Nakło nad Notecią

(540) MILK DREAMS
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(531) 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, suplementy 

diety zawierający białko.

(210) 463269 (220) 2016 10 28

(731) ENEXIO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec

(540) WBOXy

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 26.15.09, 26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 11 urządzenia odstojnikowe na ścieki, fi ltry 

do oczyszczalników wody, fi ltry do urządzeń wodnych, fi l-

try do wody pitnej, fi ltry do instalacji przemysłowych, fi ltry 

do uzdatniania wody, fi ltry do oczyszczania wody, fi ltry siat-

kowe do linii wodnych, fi ltry gruboziarniste do fi ltrowania 

wody, fi ltry [części instalacji domowych lub przemysłowych], 

fi ltry do wody do użytku przemysłowego, fi ltry do wody [in-

stalacje] stosowane w rolnictwie, fi ltry do użytku przemysło-

wego i domowego, fi ltry do użycia z urządzeniami do celów 

sanitarnych, urządzenia do oczyszczania ścieków, wkłady 

fi ltracyjne, wkłady drenażowe, wkłady rozsączające, pakiety 

fi ltracyjne, pakiety drenażowe, pakiety rozsączające, panele 

fi ltracyjne, panele drenażowe, panele rozsączające, bloki fi l-

tracyjne, bloki drenażowe, bloki rozsączające, elementy fi ltra-

cyjne, elementy drenażowe, elementy rozsączające, elemen-

ty z tworzyw sztucznych do fi ltracji, drenażu, rozsączania, 

stosowane w oczyszczalniach wodnych i oczyszczalniach 

ścieków, fi ltry (części instalacji domowych i przemysłowych), 

urządzenia do fi ltrowania wody, instalacje do uzdatniania 

wody, systemy drenażu i zagospodarowania wód opado-

wych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna bezpośrednia, sprze-

daż hurtowa i detaliczna w sieciach sklepów stacjonarnych 

i poprzez Internet: urządzeń odstojnikowych na ścieki, fi ltrów 

do oczyszczalników wody, fi ltrów do urządzeń wodnych, fi l-

trów do wody pitnej, fi ltrów do instalacji przemysłowych, 

fi ltrów do uzdatniania wody, fi ltrów do oczyszczania wody, 

fi ltrów siatkowych do linii wodnych, fi ltrów gruboziarnistych 

do fi ltrowania wody, fi ltrów [części instalacji domowych lub 

przemysłowych], fi ltrów do wody do użytku przemysłowego, 

fi ltrów do wody [instalacji] stosowanych w rolnictwie, fi ltrów 

do użytku przemysłowego i domowego, fi ltrów do użycia 

z urządzeniami do celów sanitarnych, urządzeń do oczyszcza-

nia ścieków, wkładów fi ltracyjnych, wkładów drenażowych, 

wkładów rozsączających, pakietów fi ltracyjnych, pakietów 

drenażowych, pakietów rozsączających, paneli fi ltracyjnych, 

paneli drenażowych, paneli rozsączających, bloków fi ltra-

cyjnych, bloków drenażowych, bloków rozsączających, ele-

mentów fi ltracyjnych, elementów drenażowych, elementów 

rozsączających, elementów z tworzyw sztucznych do fi ltra-

cji, drenażu, rozsączania, stosowanych w oczyszczalniach 

wodnych i oczyszczalniach ścieków, fi ltrów (części instalacji 

domowych i przemysłowych), urządzeń do fi ltrowania wody, 

instalacji do uzdatniania wody, systemów drenażu i zagospo-

darowania wód opadowych, 37 drenaż gruntu, usługi drena-

żowe, przygotowywanie pól rozsączających ścieki, drenaż 

rozsączający na pakietach, usługi odwadniania gruntu, usługi 

gromadzenia wód opadowych, usługi zagospodarowywania 

wód opadowych, 40 oczyszczanie ścieków przemysłowych, 

usługi doczyszczania ścieków, oczyszczanie ścieków z pro-

cesów przemysłowych.

(210) 463273 (220) 2016 11 21

(731) ŁUSIAK MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE BACHUS PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE PROSZKI MLECZNE 

TOWARZYSTWO DEPOZYTOWE, Nakło nad Notecią

(540) SMILK

(531) 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, suplementy 

diety zawierający białko.

(210) 463345 (220) 2016 10 31

(731) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Accu Sperm

(531) 29.01.05, 27.05.01

(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-

tyki, płyny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutycz-

ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 

substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla 

niemowląt.

(210) 463366 (220) 2016 10 31

(731) ŚMIGIEL ADRIAN AS PRO MEDIA, Kalisz

(540) Niezbędnik Wędkarza

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.09.01, 03.09.24

(510), (511) 35 produkcja nagrań wideo do celów reklamo-

wych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 

38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapew-

nianie dostępu do portalu internetowego obejmującego 

programy wideo na życzenie, 41 usługi wydawnicze, usługi 

wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elek-

troniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie 

książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów 

elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicz-

nych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze 

za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, publika-

cja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikowanie 

gazet, periodyków, katalogów i broszur, produkcja fi lmów 

wideo i DVD, produkcja fi lmów wideo, produkcja szkolenio-

wych fi lmów wideo.

(210) 463369 (220) 2016 10 31

(731) ZHENG HAISHAN, Sękocin Stary

(540) HSB

(510), (511) 25 odzież, obuwie.

(210) 463384 (220) 2016 10 31

(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO z Jabłek 

z Czarną Porzeczką DUŻA ILOŚĆ MIĄŻSZU 

BEZPOŚREDNIO Z OWOCÓW

(531) 01.03.02, 01.03.15, 05.01.05, 05.01.15, 05.05.18, 05.05.20, 

05.07.10, 05.07.13, 15.01.01, 19.07.01, 25.01.01, 26.01.16, 

26.11.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-

ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 

do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-

wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 

miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-

koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, 

napoje i nektary owocowe i owocowo - warzywne, zagęsz-

czone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo - 

warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, 

owocowe i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone 

witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mine-

ralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, 

napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy 

i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, 

ekstrakty do napojów.

(210) 463387 (220) 2016 10 31

(731) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) PGG

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.15.25

(510), (511) 4 węgiel kamienny, paliwa węglowe, brykiety 

materiałów palnych, brykiety węglowe, paliwo do pieców 

węglowych, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 35 analizy 

kosztów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 

zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania rynku i ba-

dania marketingowe w celu zbytu węgla i paliw węglopo-

chodnych, organizowanie targów/wystaw w celach rekla-

mowych i handlowych, usługi hurtowni/placu opałowego 

w zakresie oferowania i prezentowania takich towarów jak 

węgiel i produkty węglopochodne, rozpowszechnianie ma-

teriałów reklamowych, 39 pakowanie paliwa węglowego 

w worki do transportu, przechowywanie węgla i produktów 

węglopochodnych luzem, dystrybucja, dostawy, transport 

i magazynowanie węgla i produktów węglopochodnych, 

dystrybucja energii, 42 usługi ekspertyz inżynierskich, w tym 

geologiczne, badania i analizy techniczne, poszukiwania 

i badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowi-

ska naturalnego dotyczące prognozowanego wpływu pro-

jektowanych inwestycji na środowisko.

(210) 463389 (220) 2016 10 31

(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO z Jabłek 

NATURALNIE MĘTNY BEZPOŚREDNIO Z OWOCÓW 

Tak powstaje nasz sok:

(531) 01.03.02, 01.03.15, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.15, 05.05.20, 

05.07.22, 05.11.23, 06.19.09, 11.03.02, 15.01.01, 25.01.01, 

26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-

ralne, stołowe, sodowe, mineralne, wody smakowe, produkty 

do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-

wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 

miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-

koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, 

napoje i nektary owocowe i owocowo - warzywne, zagęsz-

czone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo - 

warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, 

owocowe i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone 

witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mine-

ralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, 

napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy 

i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, 

ekstrakty do napojów.

(210) 463447 (220) 2016 11 02

(731) BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno

(540) EYELOVE EXCLUSIVE PRO

(510), (511) 5 leki, leki okulistyczne, krople do oczu, płyny 

do soczewek, 9 soczewki kontaktowe, szkła do okularów, 

okulary, urządzenia optyczne, oprogramowanie komputero-

we do wykorzystania w okulistyce i optyce.

(210) 463448 (220) 2016 11 02

(731) BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno

(540) EYELOVE EXCLUSIVE 1-DAY

(510), (511) 5 leki, leki okulistyczne, krople do oczu, płyny 

do soczewek, 9 soczewki kontaktowe, szkła do okularów, 

okulary, urządzenia optyczne, oprogramowanie komputero-

we do wykorzystania w okulistyce i optyce.
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(210) 463462 (220) 2016 11 03

(731) TAXIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) TAXIVITAL

(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, preparaty witami-

nowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 

tabletki witaminowe.

(210) 463466 (220) 2016 11 03

(731) MAKAREWICZ RAFAŁ FIRMA DENIX, Dzierżoniów

(540) SD SKANDYNAWSKI DOM

(531) 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 11 urządzenia do oświetlenia, gotowania, aba-

żury do lamp, akcesoria łazienkowe, czajniki elektryczne, ża-

rówki oświetleniowe, 16 papier i karton, materiały biurowe, 

kleje do celów biurowych, materiały z tworzyw sztucznych 

do pakowania, bielizna stołowa papierowa, pudełka karto-

nowe lub papierowe, segregatory na luźne kartki, serwetki 

stołowe papierowe, skoroszyty na dokumenty, 20 meble, lu-

stra, ramki do obrazów, bambus, meble ogrodowe, poduszki, 

rolety papierowe, stojaki, półki, wieszaki i haczyki na ubrania, 

21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-

mowego, grzebienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, wyroby 

szklane, porcelanowe i ceramiczne, 24 tekstylia i substytu-

ty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, poszwy, poszewki, 

prześcieradła, serwetki tekstylne, ręczniki, tkaniny, zasłony, 

35 promocja sprzedaży dla osób trzecich i promocja sprze-

daży dla osób trzecich za pośrednictwem sieci komputero-

wej: urządzeń do oświetlenia, gotowania, papieru, kartonu, 

materiałów biurowych, materiałów z tworzyw sztucznych 

do pakowania, pudełek kartonowych lub papierowych, se-

gregatorów, serwetek stołowych papierowych, mebli, luster, 

ramek do obrazów, mebli ogrodowych, przyborów i po-

jemników kuchennych i gospodarstwa domowego, sprzętu 

do czyszczenia, wyrobów szklanych, porcelanowych i cera-

micznych, tekstyliów i substytutów tekstyliów, bielizny po-

ścielowej, ręczników, tkanin, zasłon, świec, stroików, stroików 

bożonarodzeniowych.

(210) 463478 (220) 2016 11 03

(731) SMART DATA LIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) Smart Data LIGHTS

(531) 26.11.03, 26.11.22, 13.01.06, 13.01.10, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 bezprzewodowe sterowniki do zdalnego mo-

nitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu systemów 

bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego 

monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych 

urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych 

i mechanicznych, elektryczne lub elektroniczne moduły 

kontrolno - sterujące, elektroniczne jednostki sterujące, elek-

troniczne jednostki sterujące oświetleniem zewnętrznym 

i ulicznym, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne 

przyrządy sterujące oświetleniem zewnętrznym i ulicznym, 

elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne 

urządzenia kontrolno - sterujące oświetleniem zewnętrz-

nym i ulicznym, komputerowe urządzenia sterujące, kom-

puterowe urządzenia sterujące oświetleniem zewnętrznym 

i ulicznym, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, narzę-

dzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, 

oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym do-

stęp do sieci, platformy oprogramowania komputerowego, 

pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji da-

nych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do trans-

misji informacji, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 

do transmisji danych, podzespoły elektroniczne, podzespoły 

elektroniczne do sterowników oświetlenia zewnętrznego 

i ulicznego, programowalne urządzenia sterujące, progra-

mowalne urządzenia sterujące oświetleniem zewnętrznym 

i ulicznym, regulatory oświetlenia, sterowniki oprogramo-

wania, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicz-

nych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządze-

niom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki 

oprogramowania do oświetlenia zewnętrznego i ulicznego, 

sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz 

z oprogramowaniem, urządzenia do kontroli ruchu drogo-

wego [oświetlenie], urządzenia do transmisji, urządzenia 

do transmisji sygnału, urządzenia do bezprzewodowej trans-

misji, urządzenia sterujące oświetleniem, urządzenia steru-

jące, sterowniki, podzespoły elektroniczne, urządzenia ste-

rujące oświetleniem, oprogramowanie, zdalne, elektryczne 

lub elektroniczne stanowiska kontrolno - sterujące, 11 elek-

tryczne oświetlenie światłowodowe, instalacje oświetlenia, 

lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, oprawy, 

obudowy i osłony do oświetlenia: osprzęt do oświetlenia, 

oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik ruchu, 

oświetlenie elektryczne, oświetlenie LED, oświetlenie typu 

LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], oświetlenie uliczne, 

oświetlenie zewnętrzne, zestawy oświetlenia LED do znaków 

podświetlanych, 35 usługi handlu detalicznego w odniesie-

niu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu 

hurtowego w odniesieniu do oprogramowania kompute-

rowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetle-

niem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 

37 instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i syste-

mów elektroenergetycznych, 38 bezprzewodowa transmisja 

elektroniczna sygnałów głosowych, elektroniczna transmisja 

danych, usługi doradcze i konsultacyjne związane z łączno-

ścią bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodo-

wej, telekomunikacja, transmisja danych przez komputery, 

transmisja danych wspomagana komputerowo, transmisja 

danych drogą kablową, transmisja danych na rzecz osób 

trzecich, telekomunikacja za pomocą terminali komputero-

wych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegra-

fów, telefonów, transmisja i odbiór [transmisja] informacji 

z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 

transmisja bezprzewodowa dźwięków, obrazów, sygna-

łów i danych, transmisja przewodowa dźwięków, obrazów, 

sygnałów i danych, transmisja wiadomości, danych i treści 

za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 

42 aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowe-

go, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 

doradztwo komputerowe, doradztwo naukowe, doradztwo 

projektowe, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogra-

mowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogra-

mowania komputerowego, doradztwo techniczne związane 

z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z pro-

jektowaniem oświetlenia, instalacja oprogramowania sprzę-

towego, konfi guracja sprzętu komputerowego za pomocą 

oprogramowania, naprawa oprogramowania komputero-

wego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 

projektowanie oprogramowania komputerowego, projek-

towanie oświetlenia, projektowanie pakietów oprogramo-
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wania na zamówienie, rozwój, programowanie i wdrażanie 

oprogramowania komputerowego, usługi projektowania 

oprogramowania komputerowego, usługi wdrażania, ada-

ptacji, aktualizacji, konserwacji i pomocy technicznej w za-

kresie oprogramowania komputerowego, wynajem opro-

gramowania komputerowego, wynajem oprogramowania 

sprzętowego.

(210) 463485 (220) 2016 11 03

(731) PAWELEC KONRAD LONGIN, Konstancin Jeziorna

(540) ACE APPLE & CIDER

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.01, 02.01.04

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 463500 (220) 2016 11 03

(731) WÓJCIK ALEKSANDER, Gdynia

(540) sportowa Silesia.PL portal pozytywnych wrażeń 

sportowych

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje informacji han-

dlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, dru-

ków, prospektów, broszur), edycja tekstów, usługi edytorskie 

w dziedzinie reklamy, pozyskiwanie i systematyzacja danych 

do komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie 

plikami, marketing, produkcja fi lmów reklamowych, public 

relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, 

reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kom-

puterowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-

nych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie 

nośników reklamowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyj-

ne, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnia-

nie ogłoszeń reklamowych, transkrypcja formy wiadomości 

i komunikatów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 

środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamo-

wej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 

dla osób trzecich, pozyskiwanie i systematyzacja danych 

do komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie 

plikami, 38 emisja fi lmów za pośrednictwem Internetu, emi-

sja treści wideo, nadawanie audio, wideo i multimedialne 

za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 

nadawanie cyfrowych treści audio, agencje prasowe, infor-

macja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja 

telefoniczna, poczta elektroniczna, przesyłanie danych przy 

pomocy światłowodów, przesyłanie danych przy pomocy 

terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu 

przy pomocy komputera, radiofonia, obsługa przekazu fo-

nicznego, prowadzenie transmisji, zbieranie i przekazywanie 

wiadomości i informacji, organizowanie systemów transmi-

syjnych, wszelkie usługi internetowe w zakresie poczty elek-

tronicznej, telekomunikacji, telefonii komórkowej, radiotele-

fonii i telewizji.

(210) 463504 (220) 2016 11 03

(731) GORYŃSKI PAWEŁ GOMETAL, Barlinek

(540) GOMETAL P. GORYŃSKI

(510), (511) 39 spedycja, spedycja towarów, spedycja ładun-

ków, spedycja towarów drogą lądową, przewóz towarów, 

przewóz ładunków, przewożenie samochodami ciężarowy-

mi, transport samochodowy, przewożenie i dostarczanie 

towarów.

(210) 463505 (220) 2016 11 03

(731) WHITE SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) WHITE SPACE AUCTION

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01

(510), (511) 16 obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obra-

zy i zdjęcia, katalogi, 35 impresariat w działalności artystycz-

nej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pro-

jektowanie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, 

zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-

dawców towarów i usług, usługi aukcyjne, 36 wycena dzieł 

sztuki, 40 oprawianie dzieł sztuki.

(210) 463507 (220) 2016 11 03

(731) BANIECZKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rosnowo

(540) banieczka

(531) 26.15.01, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 7 maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny 

do mycia samochodów, myjnie samochodowe, 35 doradz-

two dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w za-

kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 

konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 

franchisingu, konsultacje w zakresie promocji działalności go-

spodarczej, marketing dotyczący promocji, pomoc przy pro-

wadzeniu franszyz, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 

w ramach franchisingu, promocja sprzedaży, promowanie 

działalności gospodarczej, przygotowywanie i rozmieszcza-

nie reklam, usługi doradcze dotyczące promocji sprzeda-

ży, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, 

usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi promocyjne 

i reklamowe, usługi reklamowe w zakresie działalności go-

spodarczej dotyczącej franchisinjgu, 37 mycie i polerowanie 

pojazdów silnikowych, mycie pojazdów, mycie pojazdów 

mechanicznych, udzielanie informacji związanych z napra-

wą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, udzielanie 

informacji związanych z wyposażeniem urządzeń do mycia 
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samochodów, usługi doradcze w zakresie konserwacji po-

jazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi myjni pojazdów, 

wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów.

(210) 463525 (220) 2016 11 04

(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane

(540) GÓRSKI DIAMENT

(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.

(210) 463547 (220) 2016 11 04

(731) PAWELEC KONRAD LONGIN, Konstancin Jeziorna

(540) JACK PEAR & CIDER

(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.04, 27.05.01, 29.01.15, 21.01.01, 

21.01.05

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 463556 (220) 2016 11 04

(731) PRO FAMILIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Trattoria da Antonio

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-

sne, steki, mięsa grillowane, konserwowane, mrożone, suszo-

ne i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 

jaja, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne lub z prze-

wagą mleka, kefi r, jogurt, napoje jogurtowe, bita śmietana, 

ser, wędliny, kiełbasy, fl aki, pasztety, krokiety, kiełbaski w cie-

ście, sałatki warzywne, sałatki owocowe, zupy, buliony, gala-

retki owocowe, przekąski na bazie owoców, galaretki jadalne, 

galarety mięsne, żywność przygotowywana z ryb, potrawy 

rybne, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 30 kawa, 

herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, 

mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i sło-

dycze, lody, miód, melasa, syropy, drożdże, proszek do pie-

czenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, czekolada, 

napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, 

napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 

na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 

herbaty, kasze spożywcze, kukurydza prażona, prepara-

ty zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy 

na bazie mąki, kanapki, bułki, ciasta, ciasta mączne, makarony 

spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), pizze, spaghetti, klu-

ski, placki, produkty żywnościowe ze skrobi, muesli, pierogi, 

pierożki ravioli, paszteciki, mięso zapiekane w cieście, sajgon-

ki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, tabule, chipsy tako, 

tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku, itp., tarty z owocami, 

sushi, kapary, przyprawy, cukier, sól, musztarda, sosy, sosy 

do sałatek, sosy mięsne, sosy do polewania deserów, gala-

retki owocowe, lody spożywcze, 43 usługi w zakresie barów, 

barów szybkiej obsługi, restauracji, kawiarni, przygotowa-

nia dań w postaci żywności i napojów na zamówienie oraz 

ich dostawy, cateringu.

(210) 463621 (220) 2016 11 07

(731) FERDYN PIOTR WELLCOME INSTITUTE, Warszawa

(540) Wellcome Institute

(510), (511) 41 organizowanie kongresów edukacyjnych, 

prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowa-

nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, or-

ganizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 

i edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, 

organizowanie seminariów szkoleniowych, nauczanie i szko-

lenia .

(210) 463626 (220) 2016 11 07

(731) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) MassKICK

(510), (511) 32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbo-

gacone proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki 

owocowe i warzywne, wody mineralne i gazowane.

(210) 463645 (220) 2016 11 08

(731) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) RoboMotel ParkCar - Sleep and Go

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kiero-

wania i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych 

i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruk-

tury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, montaż 

konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych, 

usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane in-

stalacyjne w tym centralnego ogrzewania, wodno-kanaliza-

cyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa 

budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, restauracji 

i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż 

i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automaty-

zacji, montaż i konserwacja systemów alarmowych, kompu-

terów i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie 

budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, 

inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hy-

drogeologii, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wy-

korzystujących wszystkie rodzaje energii odnawialnej, wy-

konywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, 

melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji wo-

dociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie 

stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie, 

konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej 

i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, 

konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, 

konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja 

techniczna maszyn i urządzeń, doradztwo budowlane, usłu-

gi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług 

remontowo - budowlanych, doradztwo w zakresie doboru 

izolacji akustycznych, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjona-

tów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, 

usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowa-
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nia, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania (udostępnianie), usługi wynajmowania sal, 

obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja i konferen-

cje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, 

obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 

i transportem, usługi kateringowe.

(210) 463659 (220) 2016 11 08

(731) LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice

(540) LEONARDO HOLDING

(531) 03.01.01, 03.01.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z ukła-

dem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie 

do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe 

nagrane, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki 

danych, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do te-

lefonu komórkowego, programy komputerowe [software 

ładowalny], publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], 

aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobra-

nia na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 

przenośnych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 

do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony ko-

mórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na tele-

fony komputerowe do zarządzania informacjami, 35 agencje 

reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania mar-

ketingowe, marketing, telemarketing, badania opinii publicz-

nej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospo-

darczej, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach 

produktów dla handlu detalicznego, zapewnianie platformy 

internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 

doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-

ności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych: 

próbek, druków, prospektów, broszur, prognozy ekonomicz-

ne, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 

pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 

baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, wy-

szukiwanie w komputerowych bazach danych, księgowość, 

rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, 

organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-

wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 

dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 

osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów spon-

sorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem 

sieci, 36 usługi fi nansowe, analizy fi nansowe, zarządzanie 

fi nansami, informacje fi nansowe, doradztwo w sprawach fi -

nansowych, informacje bankowe, udostępnianie informacji 

fi nansowych za pośrednictwem strony internetowej, ope-

racje bankowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez 

Internet, home banking, oszczędności za pośrednictwem 

banków, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, biura in-

formacji kredytowej, notowania giełdowe, pośrednictwo 

giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, emisja, 

obsługa i usługi w zakresie kart debetowych, kart kredyto-

wych i kart typu „prepaid”, transakcje fi nansowe, transfer 

elektroniczny kapitału, operacje walutowe, wymiana walut, 

38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej 

i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie kanałów 

telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 

udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostępnia-

nie i obsługa internetowych chatroomów, usługi ogłoszeń 

elektronicznych [telekomunikacja], usługi portali komunika-

cyjnych, informacyjnych i społecznościowych, umożliwianie 

dostępu do portalu z informacjami fi nansowymi, podatko-

wymi, prawnymi, umożliwianie dostępu do portalu z infor-

macjami w zakresie edukacji w dziedzinie zarządzania fi nan-

sami, prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania, 

oszczędzania, udostępnianie internetowego forum dysku-

syjnego, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, 

sympozjów, szkoleń w zakresie rozrywki i edukacji w dzie-

dzinie fi nansów, działalności gospodarczej, oszczędzania, 

inwestowania, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 

rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów 

innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-li-

ne książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line 

nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarządzania fi nansa-

mi, inwestowania, oszczędzania, prowadzenia działalności 

gospodarczej, sprawdziany edukacyjne.

(210) 463671 (220) 2016 11 08

(731) BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) OTX care

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, preparaty do depila-

cji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub 

do celów dezodorujących, preparaty kolagenowe do celów 

kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, prepa-

raty ściągające do celów kosmetycznych, przeciwpotowe 

mydła, szampony, emulsje chroniące przed promieniowa-

niem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji 

skóry, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów 

kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosme-

tycznych, mydła, mydła lecznicze, mydło dezodoryzujące, 

mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, 

płyny po goleniu, aloesowe preparaty do celów kosme-

tycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki 

nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 

preparatami do usuwania makijażu, 5 białkowe suplementy 

diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 

diety, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, 

suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 

zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, 

suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 

zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, 

suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 

diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 

mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, 

suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 

zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 

siemię lniane, biologiczne preparaty do celów medycznych, 

preparaty farmaceutyczne, woda termalna, preparaty prze-

ciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, 

preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty far-

maceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do leczenia trą-

dziku, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty 

bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, pły-

ny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, 35 sprze-

daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, we-

terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(210) 463681 (220) 2016 11 08

(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
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(540) kroplówka

(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemicz-

ne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych 

lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż 

do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bio-

logiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, 

środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, 

herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży-

tom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycz-

nych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrze-

wanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, 

gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, ka-

init, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjąt-

kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 

przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne 

dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in-

sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla 

upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regu-

lacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, su-

perfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, 

ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty 

jako nawóz, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, 

środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty 

do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, 

preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, 

środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owa-

dów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gry-

zoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.

(210) 463687 (220) 2016 11 08

(731) APD-MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Neurofl ow aktywny trening słuchowy

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi w zakresie 

kultury, edukacja, organizowanie, prowadzenie i obsługa 

szkoleń, konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, 

publikowanie książek, 42 badania oraz usługi naukowe 

i techniczne oraz ich projektowanie, usługi badawcze, prace 

badawczo-rozwojowe, 44 usługi medyczne, kliniki medycz-

ne, opieka zdrowotna, niehospitalizacyjne placówki opieki 

medycznej, porady psychologiczne, usługi telemedyczne.

(210) 463715 (220) 2016 11 09

(731) EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ENSI

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-

wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 

usługi dotyczące zarządzania w działalności gospodarczej- 

doradztwo, konsultacje, opracowanie dokumentów, 41 na-

uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kul-

turalna, usługi: nauczanie, edukacja, szkolenia, doradztwo 

w zakresie szkoleń, kształcenie, 45 usługi prawne świadczo-

ne przez osoby trzecie w celu zaspokajania potrzeb poszcze-

gólnych osób, usługi prawne na rzecz organizacji i przed-

siębiorstw, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

(ochrona prywatności) i ochrony osób i mienia.

(210) 463716 (220) 2016 11 09

(731) EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ENSI KANCELARIA EKSPERTÓW

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-

wej, administrowanie działalności handlowej, prace biuro-

we, usługi dotyczące zarządzania w działalności gospodar-

czej-doradztwo, konsultacje, opracowanie dokumentów, 

41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 

i kulturalna, usługi: nauczanie, edukacja, szkolenia, doradz-

two, kształcenie, 45 usługi prawne świadczone przez osoby 

trzecie w celu zaspokajania potrzeb poszczególnych osób, 

usługi prawe na rzecz organizacji i przedsiębiorstw, usługi 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa (ochrona prywat-

ności) i ochrony osób i mienia.

(210) 463774 (220) 2016 11 10

(731) Queisser Pharma GmbH & Co.KG, Flensburg, DE

(540) Na stawy Doppelherz

(510), (511) 5 suplementy diety (dla ludzi).

(210) 463776 (220) 2016 11 10

(731) Queisser Pharma GmbH & Co.KG, Flensburg, DE

(540) Witaminy i minerały od A do Z Doppelherz

(510), (511) 5 suplementy diety (dla ludzi).

(210) 463779 (220) 2016 11 10

(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów

(540) FLIS Happy Max Crispy coconut choco wafer

(531) 08.03.01, 08.01.19, 08.01.22, 05.07.02, 05.07.06, 05.07.22, 

24.09.02, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafl e, rurki wa-

fl owe, ciastka.

(210) 463810 (220) 2016 11 10

(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) WALIGÓRA
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(531) 06.01.02, 24.01.03, 24.01.17, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje 

alkoholowe, wódki.

(210) 463888 (220) 2016 11 14

(731) AQUA BATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dopiewo

(540) Q AQUA BATOS

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: 

kabiny prysznicowe, drzwi prysznicowe, ścianki prysznicowe, 

parawany do wanien z prysznicem, brodziki prysznicowe, 

umywalki łazienkowe, baterie łazienkowe, akcesoria łazien-

kowe, urządzenia sanitarne, meble łazienkowe pozwalające 

nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie 

internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów 

oraz pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 

towary z katalogów, używając środków telekomunikacji lub 

w sklepach stacjonarnych.

(210) 463940 (220) 2016 11 16

(731) AKWATECH SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań

(540) akwatech

(531) 26.02.01, 29.01.04, 27.05.01

(510), (511) 7 urządzenia do napowietrzania wody, pompy, 

pompy do drenażu, pompy do instalacji grzewczych, pompy 

dostarczające wodę, pompy do czystej i zanieczyszczonej 

wody, pompy do celów przemysłowych, sprężarki powietrza, 

urządzenia regulacyjne i kontrolne do pomp i pompowania, 

takie jak: zawory, uszczelki i zawory regulacyjne automa-

tyczne, zawory kołnierzowe, kielichowe, nożowe i kulowe 

z metalu, przepustnice, membrany do pomp, fi ltry (części 

maszyn i silników elektrycznych), urządzenia czyszczące 

(części maszyn i silników elektrycznych) i maszyny czyszczą-

ce, oczyszczalnie ścieków, kontenerowe oczyszczalnie ście-

ków, elementy stacjonarnych oczyszczalni ścieków, stacje 

uzdatniania wody, przepompownie ścieków, ruszty napo-

wietrzające, dyfuzory do napowietrzania cieczy, łączniki za-

ciskowe dyfuzorów, zastawki kanałowe, urządzenia do mon-

tażu aeratorów, 11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca 

do urządzeń wodnych, urządzenia nawadniające, urządzenia 

do celów sanitarnych, urządzenia do tworzenia wirów wod-

nych, urządzenia do fi ltrowania wody, urządzenia i maszyny 

do uzdatniania wody, instalacje: wodociągowe i sanitarne, 

w szczególności instalacje i urządzenia do dostawy wody, 

ogrzewania i wytwarzania pary wodnej, fi ltry do wody, urzą-

dzenia oczyszczające i układy do wody, gazu i oleju.

(210) 463976 (220) 2016 11 16

(731) DUDA RAFAŁ, Gdańsk

(540) CP PRO

(531) 27.05.01

(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem sto-

sowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania 

i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych): 

mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręcz-

ny, inkubatory do jaj, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, 

żeglarskie, geodezyjne, fotografi czne, kinematografi czne, 

optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrol-

ne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia 

i przyrządy do przewodzenia, przełączaniu, przekształcania, 

gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 

urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 

dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagra-

ne dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń 

uruchamianych monetami, kusy rejestrujące, maszyny liczą-

ce, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia 

do gaszenia ognia, 12 pojazdy, urządzenia służące do poru-

szania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 37 usługi bu-

dowlane, naprawy, usługi instalacyjne.

(210) 463984 (220) 2016 11 17

(731) WRÓBEL KRZYSZTOF SPORTIVA, Rzeszów

(540) sportiva.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 44 akupunktura, doradztwo dotyczące leczenia 

dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące doradz-

two dietetyczne, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], 

doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegli-

wości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicz-

nego łagodzenia dolegliwości medycznych, fi zjoterapia, 

hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaże, masaż 

i masaż terapeutyczny shiatsu, opieka zdrowotna w zakresie 

chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-

tycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 

opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowot-

na związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana 

z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, 

opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 

fi zycznej, organizowanie leczenia medycznego, poradnic-

two psychologiczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne 

doradztwo w zakresie zdrowia, rehabilitacja fi zyczna, usługi 

elektroterapii dla fi zjoterapii, usługi medycyny alternatyw-

nej, usługi paramedyczne, usługi poradnictwa medycznego, 

usługi w zakresie akupunktury, usługi terapeutyczne, usługi 

w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usłu-

gi w zakresie leczenia medycznego, wydawanie raportów 

medycznych.

(210) 464007 (220) 2016 11 17

(731) BARANOWSKA KAROLINA, Zielona Góra

(540) TS

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzy-

na ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej 

napędowy, oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mi-

neralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naf-

towa surowa lub rafi nowana, rozpylane mieszanki paliwowe, 
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smary, zestalone gazy jako paliwo, 35 sprzedaż detaliczna 

lub hurtowa także w sklepach i hurtowniach internetowych: 

benzyny, alkoholu etylowego jako paliwo, benzyny ciężkiej, 

benzyny lekkiej, cieczy chłodząco smarujących, olejów napę-

dowych, olejów do smarowania, olejów silnikowych, paliwa 

mineralnego, paliwa gazowego, paliwa na bazie alkoholu, 

ropy naftowej surowej lub rafi nowanej, rozpylanych miesza-

nek paliwowych, smarów, zestalonych gazów jako paliwo, 

43 bary szybkiej obsługi, snack-bar, obsługa gastronomicz-

na z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 

barowe.

(210) 464014 (220) 2016 11 17

(731) MALESA ADAM, Olesin

(540) mal-pol

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-

wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 

40 obróbka materiałów, drukowanie, drukowanie litografi cz-

ne, drukowanie off setowe, drukowanie szablonów, drukowa-

nie zdjęć, laminowanie, usługi związane z farbiarstwem, in-

troligatorstwo, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne 

oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badaw-

cze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowa-

nia komputerowego.

(210) 464031 (220) 2016 11 17

(731) KORCHUT MIECZYSŁAW WOJCIECH GPE 

PSYCHOTRONICS, Tychy

(540) POLIPSYCHOGRAF

(510), (511) 9 urządzenia do diagnostyki psychofi zjologicz-

nej nie do celów medycznych, 10 urządzenia do diagnostyki, 

badania i kontroli do celów medycznych.

(210) 464048 (220) 2016 11 18

(731) STĘPIEŃ KRZYSZTOF INSPORTLINE POLSKA, 

Ciemiętniki

(540) paddleboard

(510), (511) 28 deski do pływania, 35 usługi sprzedaży trady-

cyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie odzieży, 

sprzętu i artykułów sportowych, desek do pływania, usługi 

reklamowe.

(210) 464049 (220) 2016 11 18

(731) RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) Hity na MAXXXa

(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji, 

aparaty do rejestracji dźwięku, aparaty fotografi czne audio-

wizualne, urządzenia do nauki, drukarki komputerowe, dyk-

tafony, dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 

CD, płyty DVD, płyty video CD, dyski kompaktowe, dyski 

komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dys-

ki optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyski optyczne 

z nagraniami audio, dyskietki, dystrybutory dysków kompu-

terowych, elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 

elektroniczne procesory tekstu, fi lmy [błony] naświetlone, 

fi lmy kinematografi czne, fi lmy kinematografi czne naświe-

tlone, fi lmy rysunkowe animowane, fi lmy wideo, głośniki, 

głośniki komputerowe, interfejsy, interfejsy dla informatyki, 

interfejsy komputerowe, kasety audio, kasety dźwiękowe, 

kasety i taśmy wideo, kasety magnetofonowe, kasety ma-

gnetyczne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety wideo, 

kasety wideo z grami, kompaktowe dyski optyczne, kom-

paktowe odtwarzacze płyt, komputerowe monitory ekra-

nowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, 

komputery osobiste, laptopy, magnetyczne nośniki danych, 

magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, 

magnetyczne nośniki informacji, maszty [anteny bezprze-

wodowe], maszty antenowe, maszty do anten bezprzewo-

dowych, maszty radiotelegrafi czne, megafony, mikrofony, 

monitory, monitory do komputerów, nadajniki bezprzewo-

dowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, 

nadajniki do telekomunikacji, nadajniki radiowe, nagrane fi l-

my, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające 

komputerowe bazy danych, nienagrane magnetyczne no-

śniki danych, nośniki danych magnetyczne, nośniki do reje-

stracji dźwięku, nośniki informacji optyczne, odtwarzacze 

kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompakto-

wych, optyczne nośniki danych, optyczne nośniki informa-

cji, optyczne nośniki medialne, osobiste urządzenia stereo-

foniczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki grafi czne 

do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne 

do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonogra-

fi czne, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki 

do nagrywania danych, zapisane dane, w tym tekst, nagra-

nia dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ru-

chome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym opro-

gramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, 

odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów 

statycznych i ruchomych oraz danych, procesory tekstu, 

programy gier komputerowych, programy komputerowe 

jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, 

programy komputerowe systemu operacyjnego, przenośne 

odtwarzacze mediów, przenośne urządzenia do nagrywa-

nia dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwię-

ku, radia i odbiorniki radiowe, sterujące programy kompute-

rowe do systemu operacyjnego, nagrane, taśmy 

do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy 

magnetyczne, taśmy wideo, totalizatory, urządzenia do na-

grywania, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 

do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwię-

ku, urządzenia nadawcze, zapisane dane dotyczące określo-

nej problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagra-

nia dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy 

ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym opro-

gramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, 

odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów 

statycznych i ruchomych oraz danych, zapisane lub nagrane 

nośniki magnetyczne i optyczne, aplikacje mobilne, opro-

gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogra-

mowanie społecznościowe, oprogramowanie użytkowe 

do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośred-

nictwem Internetu, 16 afi sze, plakaty z papieru lub kartonu, 

bilety, broszury, czasopisma, druki, dzienniki, folia, folia 

z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze (blankiety, 

druki), fotografi e [wydrukowane], gazety, gazety codzienne, 

kalendarze, kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, 

karton, karty muzyczne z życzeniami, katalogi, kleje do ma-

teriałów papierniczych lub do użytku domowego, komiksy, 

koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, książki, malar-

stwo [obrazy], mapy, materiały do modelowania, materiały 

drukowane, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 

domowych, materiały piśmienne, modele, makiety architek-

toniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały pi-

śmienne], notatniki [notesy], notesy, noże do papieru lub 
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kartonu, obrazy, ochronne okładki na książki, okładki na do-

kumenty, papeterie, papier, papier listowy, papierowe pod-

stawki pod kufl e do piwa, periodyki, pędzle, plakaty rekla-

mowe, plansze, pocztówki i widokówki, prospekty, przybory 

do pisania, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 

publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe 

szyldy papierowe, reprodukcje grafi czne, szyldy z papieru 

lub z tektury lub z kartonu, taśmy samoprzylepne do celów 

papierniczych lub do użytku domowego, torebki, torebki 

do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, 

woreczki, 28 balony do zabawy, karty do gry, gry planszowe, 

gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry 

towarzyskie (salonowe), pluszowe zabawki, śmieszne rzeczy 

[atrapy], 35 administrowanie działalnością gospodarczą 

w zakresie franchisingu, administrowanie hotelami, agencje 

importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, 

analizy w zakresie marketingu, aukcje telefoniczne i telewi-

zyjne, badania i analizy rynku, badania informacji dotyczą-

cych działalności gospodarczej, badanie opinii, badania ryn-

ku do celów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania 

działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie 

reklamy, franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 

w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 

gospodarczej, handlowe usługi doradcze dotyczące fran-

chisingu, implementacja i stosowanie porad [usługi zlece-

niobiorcy] w dziedzinie marketingu, impresariat w działal-

ności artystycznej, informacja handlowa, kampanie 

marketingowe, kompilacja danych dla osób trzecich, kompi-

lacja informacji w komputerowych bazach danych, kompila-

cja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych 

baz danych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związa-

nych z reklamą, marketing, marketing bezpośredni (rekla-

ma), marketing dotyczący promocji, obróbka tekstów, opra-

cowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 

organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i pro-

wadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie patronatu, po-

średnictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radio-

wych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów 

reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 

marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów rekla-

mowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz 

kinowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 

promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 

promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowa-

dzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 

prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie i usługi 

agencji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 

reklama billboardowa, reklama i promocja sprzedaży doty-

czące towarów i usług oferowanych i zamawianych za po-

średnictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, re-

klama i usługi handlowe, reklama i usługi reklamowe, 

reklama kinowa, reklama online za pośrednictwem kompu-

terowej sieci komunikacyjnej, reklama osób trzecich i pro-

wadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych 

pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyj-

nej lub kinowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 

komunikacyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rekla-

ma, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług 

na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania mate-

riałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości rekla-

mowych w sieciach komputerowych, reprodukcja doku-

mentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowego, 

rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie 

patronatu medialnego, systematyzacja komputerowych 

baz danych, systematyzacja danych w komputerowych ba-

zach danych, transkrypcja komunikatów i wiadomości, 

transkrypcja informacji, tworzenie tekstów reklamowych 

i sponsorowanych, uaktualnianie ulotek i innych materiałów 

reklamowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie dzia-

łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie dzia-

łalności gospodarczej, usługi aukcyjne online, usługi domów 

aukcyjnych, usługi handlu online, w ramach których sprze-

dający wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane 

są za pośrednictwem Internetu, usługi impresariów w dzia-

łalności artystycznej, usługi menedżerskie, usługi organizacji 

wystaw handlowych lub reklamowych, usługi public rela-

tions, usługi rozlepiania plakatów reklamowych, usługi za-

rządzania hotelami, wynajem czasu reklamowego 

we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie prze-

strzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamo-

wych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, 

zarządzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, za-

rządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, zarządza-

nie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami 

informatycznymi, zarządzenie w mediach, usługi zarządza-

nia społecznością on-line, 38 agencje prasowe, bezpieczna 

poczta elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru ra-

diowego i transmisji i usług radiowej, dzierżawa czasu do-

stępu do witryn internetowych [isp], elektroniczna transmi-

sja danych i dokumentów za pomocą terminali 

komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i do-

kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-

troniczne, elektroniczne przesyłanie wiadomości, emisja 

programów telewizyjnych, emisja programów radiowych, 

emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomu-

nikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe, kompute-

rowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą ko-

dów dostępu lub terminali, komunikacja danych drogą 

radiową, komunikacja przez sieci światłowodowe, komuni-

kacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez ter-

minale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub sate-

litę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, 

komunikacja telegrafi czna, komunikacja za pośrednictwem 

analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łącz-

ność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez termi-

nale komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawa-

nie bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci 

satelitarne, nadawanie programów telewizji satelitarnej, ob-

sługa chat roomów, obsługa przekazu fonicznego, obsługi-

wanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, odpłatne 

udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz da-

nych, organizowanie systemów transmisyjnych, poczta 

elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, 

poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, pocz-

ta elektroniczna, przesyłanie informacji, prowadzenie porta-

lu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, 

prowadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza muzyczne-

go, we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie roz-

głośni radiowych, prowadzenie transmisji, prowadzenie 

transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, prze-

kaz satelitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju 

na adresy internetowe (webmessaging), przesyłanie dalej 

wiadomości przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków 

i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomo-

cy światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali 

komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą sa-

telitarną, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji dro-

gą satelitarną, przesyłanie poczty elektronicznej (usługi 

w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną), prze-

syłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wia-

domości, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci kompu-

terowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy 

komputera, radiofonia, rozpowszechnianie programów ra-

diowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów 
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radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-

twem satelitów, rozpowszechnianie programów telewizyj-

nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikro-

falowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 

programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-

twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyj-

nymi, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem świa-

towej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja 

informacyjna, telekomunikacja informacyjna (obejmująca 

strony www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja 

za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, 

radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednic-

twem poczty elektronicznej, telematyczna komunikacja 

za pośrednictwem terminali komputerowych, transmisja 

i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, trans-

misja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie 

[kamery internetowe], transmisja obrazów drogą satelitarną, 

transmisja plików cyfrowych, transmisja programów drogą 

satelitarną, transmisja programów drogą satelitarną i kablo-

wą, transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna, 

transmisje i retransmisje programów radiowych, transmisje 

radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, transmitowanie 

dźwięku i obrazu, udostępnianie internetowego forum dys-

kusyjnego, udostępnianie stron internetowych, usługi agen-

cji informacyjnych, usługi dostępu do portalu internetowe-

go, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji 

satelitarnej w zakresie sportu, usługi informacyjne on-line, 

związane z telekomunikacją, usługi komunikacji satelitarnej 

dla użytkowników biznesowych, usługi nadawania drogą 

kablowa i satelitarną, usługi nadawania satelitarnego w za-

kresie działalności gospodarczej, usługi ogłoszeń elektro-

nicznych [telekomunikacja], usługi online, a mianowicie 

przesyłanie wiadomości, usługi prowadzenia wideokonfe-

rencji satelitarnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi 

przekazywania głosu i obrazu, usługi przesyłania głosu, 

usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomuni-

kacji satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świadczone 

za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyj-

ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, usługi telek-

sowe i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu, 

obrazu i danych, usługi w zakresie internetowych emisji ra-

diowych, usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-

komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-

nej, usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji 

dźwięku lub obrazu, usługi w zakresie prowadzenia stacji 

radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowy-

wania do witryn internetowych, usługi w zakresie telefonii 

internetowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i ra-

diowych, usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakre-

sie radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-

nych, wynajem odbiorczych anten satelitarnych, 

wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożycza-

nie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypo-

życzanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie kanałów 

łącznościowych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wy-

pożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wypo-

życzanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożyczanie 

urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, wypo-

życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie ze-

stawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie dostępu 

do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron 

internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie 

wiadomości i informacji, 41 administrowanie loteriami 

na rzecz osób trzecich, edukacyjne kursy wyjazdowe, 

e-learning, interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, 

prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia teleko-

munikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone 

za pomocą innych środków, konkursy muzyczne, w tym pio-

senkarskie, konkursy przez telefon, kursy szkoleniowe, lote-

rie, losowanie nagród [loterie], montaż fi lmów kinowych, 

montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż progra-

mów radiowych, montaż programów telewizyjnych, mon-

taż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie 

i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, orga-

nizowanie i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowa-

nie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 

czasu wolnego, organizowanie festiwali, organizowanie 

i prowadzenie konkursów piękności, organizowanie konkur-

sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-

kursów lub loterii audiotekstowych, organizowanie kursów 

edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, organi-

zowanie loterii, organizowanie spektakli, organizowanie za-

baw, prezentowanie programów radiowych, produkcja fi l-

mów, produkcja fi lmów na taśmach wideo, produkcja 

i dystrybucja fi lmów, produkcja i organizowanie widowisk 

muzycznych, produkcja imprez sportowych na potrzeby ra-

diowe, produkcja programów radiowych i/lub programów 

telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, produk-

cja radiowa, fi lmowa i telewizyjna, programowanie i sporzą-

dzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowadzenie 

agencji artystycznych, przedstawienia nadawane za pośred-

nictwem telewizji satelitarnej, przedstawienia plenerowe 

stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia teatralne, 

przygotowywanie programów radiowych, publikowanie 

czasopism elektronicznych, publikowanie drogą elektro-

niczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektro-

niczne online nie do pobrania, publikowanie elektronicz-

nych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 

komputerowej, publikowanie materiałów drukowanych, pu-

blikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych 

nośnikach danych, publikowanie piosenek, publikowanie 

tekstów i muzyki, radiowe i telewizyjne serwisy informacyj-

ne, radiowe programy rozrywkowe, realizacja programów 

radiowych [planowanie], rejestrowanie na taśmach video, 

reportaże fotografi czne, reporterskie usługi agencyjne, reży-

seria programów radiowych lub telewizyjnych, rozrywka 

[widowiska], selekcja i kompilacja nagrań muzycznych 

do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, 

świadczenie usług przez parki tematyczne, tłumaczenia, 

udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, usługi dotyczą-

ce organizowania pokazów i widowisk artystycznych, orga-

nizowania zawodów sportowych, usługi dotyczące publiko-

wania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi dotyczące 

wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne 

świadczone przez radio, usługi festiwali muzycznych i pio-

senkarskich, usługi informacyjne w zakresie biletów na wi-

dowiska, usługi loterii, usługi nagrywania na taśmach ma-

gnetowidowych, usługi nauczania, usługi organizowania 

konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi organi-

zowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, usługi 

organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie, usługi 

studia do prób [nagrywanie], usługi studia nagrań, usługi 

świadczone przez parki rozrywki, usługi udostępniania na-

granych nośników dźwięku lub obrazu, usługi udostępnia-

nia plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie rozryw-

ki radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania 

reportaży, usługi w zakresie produkcji i organizowania wido-

wisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kultu-

ralnych, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usłu-

gi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie 

wypożyczania taśm i kaset, widowiska muzyczne, widowi-

ska muzyczne na żywo, widowiska nadawane za pośrednic-
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twem telewizji satelitarnej, widowiska teatralne i widowiska 

muzyczne, wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-

tów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie 

stacji radiowych i telewizyjnych, zabawy zorganizowane 

z zakresu rozrywki lub edukacji, 42 administrowanie strona-

mi internetowymi, aktualizacja, powielanie, projektowanie, 

wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w zakre-

sie oprogramowania, analiza systemów IT, doradztwo kom-

puterowe, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 

doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 

dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-

wych, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów 

na formę elektroniczną, monitoring systemów komputero-

wych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych 

komputerowych, odzyskiwanie komputerowych baz da-

nych, prognozowanie pogody, projektowanie systemów 

komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-

wych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwe-

rach [strony internetowe], usługi projektowania i dekoracji 

wnętrz, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi 

związane z prognozami meteorologicznymi, wypożyczanie 

i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów, 43 bary 

szybkiej obsługi, biura i agencje zakwaterowania, domy tu-

rystyczne, domy wypoczynkowe, hotele, kantyny, kafeterie 

i bufety, kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z wła-

snym zapleczem, produktami i transportem, organizowanie 

obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], pensjonaty, restau-

racje, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pen-

sjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, usługi baro-

we, usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restauracyjne, 

wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmo-

wanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy i konfe-

rencje, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypoży-

czanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie krzeseł, 

stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 

namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, 45 do-

radztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowa-

nie programów komputerowych, licencjonowanie przed-

stawień muzycznych, licencjonowanie własności 

intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, usługi nadzoru 

w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami 

autorskimi, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 

online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi 

serwisów społecznościowych on-line.
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(510), (511) 9 oprogramowanie do badań komputerowe kli-

nicznych, w tym bazujące na Internecie, oprogramowania 

komputerowe przeznaczone dla branży medycznej i tele-

medycyny, oprogramowanie komputerowe do gromadze-

nia, edycji, organizowania, modyfi kacji, zaznaczania, przesy-

łania, magazynowania i współdzielenia danych i informacji, 

oprogramowanie komputerowe do gromadzenia, edytowa-

nia, organizowania, modyfi kacji, zaznaczania, przesyłania, 

przechowywania i współdzielenia wyników zgłoszonych 

przez pacjentów na urządzeniach przenośnych i urządze-

niach PDA, oprogramowanie komputerowe używane w celu 

umożliwienia zdobywania, zgłaszania i przetwarzania da-

nych w badaniach klinicznych w przemyśle farmaceutycz-

nym, oprogramowanie komputerowe do zbierania, wpro-

wadzania, analizy, zarządzania i kontroli klinicznych danych 

dotyczących badań i danych medycznych w badaniach 

klinicznych, aplikacje mobilne do pobrania do użytku w ba-

daniach klinicznych w przemyśle farmaceutycznym w celu 

ułatwienia tworzenia i gromadzenia wyników zgłoszonych 

przez pacjentów, oprogramowanie komputerowe dla usług 

związanych z rozwojem badań klinicznych, interaktywne 

oprogramowanie komputerowe w zakresie kart obserwa-

cji klinicznej CRF (case report form), raporty elektroniczne 

zawierające rezultaty badań klinicznych i badań z dziedziny 

zapobiegania i leczenia chorób, publikacje elektroniczne, 

mianowicie ulotki, książki, broszury, czasopisma, jak również 

materiały instruktażowe i dydaktyczne z dziedziny zapobie-

gania i leczenia chorób, 35 badania rynku, badania marke-

tingowe, badania opinii publicznej, badania rynku medycz-

nego, usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej w związku 

z suplementami diety i lekami, usługi w zakresie analizy 

rynku dotyczące badań klinicznych, kompilacja danych sta-

tystycznych dotyczących badań klinicznych, analiza marke-

tingowa wprowadzenia leku na rynek, badania opinii pa-

cjentów biorących udział w badaniach klinicznych, badania 

satysfakcji lekarzy związanej z badaniami klinicznymi, rekru-

tacja lekarzy i pacjentów do badań klinicznych, 41 szkolenia 

farmaceutyczne, pielęgniarek i położnych, poprzez Internet, 

usługi specjalistycznych portali edukacyjnych i informacyj-

nych dla farmaceutów i techników farmaceutycznych, usługi 

edukacji medycznej, usługi poradnictwa medycznego, pu-

blikowanie wyników prób klinicznych dotyczących prepara-

tów farmaceutycznych, udostępnianie strony internetowej 

zawierającej publikacje nie do pobrania w postaci raportów, 

artykułów i prezentacji w zakresie prób klinicznych, udostęp-

nianie webinariów nie do pobrania w zakresie prób klinicz-

nych do celów edukacyjnych, 42 badania kliniczne, badania 

obserwacyjne, analiza wykonalności projektu badań klinicz-

nych, zarządzanie badaniami obserwacyjnymi i klinicznymi, 

monitorowanie badań klinicznych, usługi w zakresie elektro-

nicznych kart obserwacji klinicznej CRF (case report form) 

bazujących na Internecie, elektroniczne formularze rapor-

tów do wykorzystania w przypadku oceny nowych leków, 

dla przemysłu farmaceutycznego, projektowanie i wdraża-

nie elektronicznych systemów raportowania, zapewnienie 

tymczasowego wykorzystania on-line, bez pobrania opro-

gramowania do wykorzystania w prowadzeniu badań kli-

nicznych, badania dotyczące leków, medyczne badania na-

ukowe, udzielanie informacji na temat badań medycznych 

i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicz-

nych, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania kompu-

terowego, związanego z badaniami klinicznymi i ich rozwo-

jem, usługi oprogramowania jako usługi (SaaS) obejmujące 

oprogramowanie do gromadzenia, edycji, organizowania, 

modyfi kacji, zaznaczania, przesyłania, przechowywania 

i współdzielenia wyników pacjentów za pomocą urządzeń 

podręcznych i urządzeń PDA, usługi oprogramowania jako 

usługi (SaaS) obejmujące oprogramowanie do gromadze-

nia, edytowania, organizowania, modyfi kacji, zaznaczania, 

przesyłania, przechowywania i współdzielenia wyników 

pacjentów za pomocą wiadomości sieciowych, wiadomo-

ści SMS i urządzeń mobilnych, usługi oprogramowania jako 

usługi (SaaS) obejmujące oprogramowanie do sprzęgania 

i integrowania systemów klinicznych innych osób w celu 

umożliwiania transferu, gromadzenia, przeglądania i współ-

dzielenia danych z badań klinicznych, udostępnianie strony 

internetowej obejmującej błogi, raporty i prezentacje w za-

kresie prób klinicznych, rozwój, projektowanie i wdrażanie 

oprogramowania do badań klinicznych opartego na sieci 

Web, rozwój, opracowywanie i wdrażanie bazujących na in-

temecie elektronicznych kart obserwacji klinicznej CRF (case 

report form), rozwój, projektowanie i wdrażanie baz danych 

dotyczących badań klinicznych, opracowywanie bezpiecz-

nego zarządzania danymi do badań klinicznych, konsultacje 

techniczne związane z projektowaniem, tworzeniem i wy-
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korzystywaniem oprogramowania do zbierania, zapisywa-

nia i oceny danych z badań klinicznych, usługi w zakresie 

projektowania, rozwijania i wdrażania oprogramowania 

do celów medycznych i telemedycznych, rozwój, projekto-

wanie i wdrażanie elektronicznych systemów prowadzenia 

i obiegu dokumentacji medycznej w tym opartych na Inter-

necie, doradztwo techniczne w odniesieniu do projektowa-

nia, tworzenia i stosowania oprogramowania do zbierania, 

przechowywania i analizy danych z badań klinicznych, do-

radztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, udostępnia-

nie za pośrednictwem interaktywnych stron internetowych 

informacji obejmujących wyniki badań klinicznych oraz 

dane dotyczące badań klinicznych, udostępnianie strony in-

ternetowej zawierającej głównie publikacje nie do pobrania 

w postaci broszur, artykułów i biuletynów w dziedzinie zdro-

wia, udostępnianie oprogramowania, danych i informacji 

w zakresie badań i rozwoju, nauki, testów i prób klinicznych, 

diagnostyki, medycyny, produktów farmaceutycznych, za-

burzeń, chorób, leczenia i profi laktyki, farmaceutyczne pra-

ce badawczo-rozwojowe, badania, próby i testy medyczne, 

badania, próby i testy kliniczne, badania i testy diagnostycz-

ne, udzielanie informacji dotyczących medycyny i leczenia 

w zakresie badań i rozwoju, nauki, testów i prób klinicznych, 

usługi w zakresie projektowania, rozwijania i wdrażania 

oprogramowania do celów medycznych i telemedycznych, 

44 usługi badania korzystania z leków, badanie leków w ce-

lach medycznych, udostępnianie informacji medycznych 

dotyczących preparatów farmaceutycznych do leczenia, 

udostępnianie informacji medycznych poprzez strony inter-

netowa, narzędzia cyfrowe i bazy danych, udostępnianie in-

ternetowej bazy danych z informacjami medycznymi, gdzie 

pacjenci mogą zapytać o kwestie i zabiegi medyczne in-

nych pacjentów oraz mogą przekazać informacje o swoich 

doświadczeniach medycznych w celu udzielania wsparcia 

i budowania wspólnoty, doradztwo związane z produktami 

i substancjami medycznymi, i farmaceutycznymi, udzielanie 

informacji leczniczych i medycznych w dziedzinie diagno-

styki, medycyny, farmaceutyków, udostępnianie danych 

medycznych online i analiz zaprojektowanych w celu udo-

stępniania pacjentom i klientom dostosowanych do potrzeb 

informacji, w tym dotyczących dawki leków, diagnozy, spraw 

związanych z terapią oraz postępowania medycznego, usłu-

gi medyczne, świadczone również przez Internet, telewizję 

interaktywną i przez telefon komórkowy, usługi telemedy-

cyny, usługi zdalnego monitorowania i kontroli parametrów 

fi zjologicznych , 45 usługi prawne związane z procedurami 

badań klinicznych.

(210) 464065 (220) 2016 11 18

(731) BRZÓSKA DARIUSZ AGENCJA REKLAMOWO-

PROMOCYJNA SKY-PROMOTION, Bielsko-Biała

(540) SKY PROMOTION ∞

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.17.03, 17.05.21, 26.01.01, 24.17.08

(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dystrybucja gazetek, 

transport drogowy towarów, 40 drukowanie, 42 projektowa-

nie systemów komputerowych.

(210) 464079 (220) 2016 11 18

(731) STYX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) CLUB Wesele

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20, 05.07.02, 05.13.01

(510), (511) 35 usługi reklamowe, 41 usługi związane z orga-

nizowaniem i obsługą dyskotek, usługi w zakresie organizo-

wania koncertów muzycznych, usługi związane z rozrywką, 

w tym organizowanie imprez rozrywkowych i informacja 

o nich, usługi związane z organizacją przyjęć, w tym plano-

wanie przebiegu przyjęcia, organizowanie spektakli, w tym 

usługi impresariów, organizowanie konkursów edukacyjnych 

lub rozrywkowych, 43 usługi gastronomiczne, usługi baro-

we, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa 

do klienta.

(210) 464092 (220) 2016 11 18

(731) IQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) +IQ Medycyna

(531) 29.01.13, 26.01.06, 24.13.01, 27.05.01

(510), (511) 9 oprogramowania komputerowe przeznaczo-

ne dla branży medycznej i telemedycyny, oprogramowanie 

komputerowe do prowadzenia dokumentacji medycznej 

w tym bazujących na Internecie, oprogramowanie kompu-

terowe do obiegu dokumentacji medycznej w tym bazu-

jących na Internecie, publikacje elektroniczne, mianowicie 

książki, broszury, artykuły, czasopisma, prezentacje, materiały 

instruktażowe i dydaktyczne z dziedziny medycyny, 35 bada-

nia rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej, 

42 usługi w zakresie projektowania, rozwijania i wdrażania 

oprogramowania do celów medycznych i telemedycznych, 

rozwój, projektowanie i wdrażanie elektronicznych. syste-

mów prowadzenia i obiegu dokumentacji medycznej w tym 

opartych na Internecie, 44 usługi medyczne, świadczone 

również przez Internet, telewizję interaktywną i przez telefon 

komórkowy, usługi telemedycyny, usługi zdalnego monito-

rowania i kontroli parametrów fi zjologicznych.

(210) 464094 (220) 2016 11 18

(731) BUTCHER’S PET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SINCE 1987 Butcher’s natural nutrition

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.17, 26.01.18

(510), (511) 5 preparaty bakteriologiczne do celów wetery-

naryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, 

środki odstraszające insekty dla psów, leki do celów wetery-
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naryjnych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 31 kar-

ma dla psów, produkty spożywcze do hodowli zwierząt, 

pasza dla zwierząt tucznych, pasza dla zwierząt domowych, 

proteiny dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, wapno do pasz dla 

zwierząt, substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt, 

produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż oraz mię-

sa jako pasza dla zwierząt, 35 usługi sprzedaży hurtowej i de-

talicznej produktów do hodowli zwierząt, paszy dla zwierząt 

tucznych, paszy dla zwierząt domowych, protein dla zwie-

rząt, ściółki dla zwierząt, wapna jako dodatku do pasz dla 

zwierząt, substancji odżywczych i wzmacniających dla zwie-

rząt, produktów ubocznych w procesie obróbki ziaren zbóż 

oraz mięsa jako paszy dla zwierząt sprzedaż hurtowa i deta-

liczna za pośrednictwem Internatu produktów do hodowli 

zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, paszy dla zwierząt 

domowych, protein dla zwierząt, ściółki dla zwierząt, wapna 

jako dodatku do pasz dla zwierząt, substancji odżywczych 

i wzmacniających dla zwierząt, produktów ubocznych w pro-

cesie obróbki ziaren zbóż oraz mięsa jako paszy dla zwierząt, 

usługi zakresie reklamy i promocji towarów, organizowanie 

targów i pokazów w celach handlowych i reklamowych.

(210) 464131 (220) 2016 11 21

(731) BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;

TRUS MARIUSZ, Lublin

(540) INUPRIN

(510), (511) 5 preparaty lecznicze poprawiające odporność 

i o działaniu przeciwwirusowym.

(551) wspólne prawo ochronne

(210) 464135 (220) 2016 11 21

(731) ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry

(540) E28

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01

(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elek-

trycznych, szczotki węglowe, szczotki grafi towe, szczotki 

elektrografi towe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i interne-

towa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczot-

ki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki 

węglowe, szczotki grafi towe, szczotki elektrografi towe.

(210) 464142 (220) 2016 11 21

(731) ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry

(540) E28s

(531) 27.05.01

(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elek-

trycznych, szczotki węglowe, szczotki grafi towe, szczotki 

elektrografi towe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i interne-

towa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczot-

ki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki 

węglowe, szczotki grafi towe, szczotki elektrografi towe.

(210) 464148 (220) 2016 11 21

(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki

(540) ŻUBRÓWKA Piękny & Bestia CYDR & ŻUBRÓWKA

(531) 03.04.01, 03.04.04, 05.07.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 464153 (220) 2016 11 21

(731) WOLANIUK-KLOC EWA SALON FRYZJERSKI FINEZJA, 

Wrocław

(540) Męski Salon Fryzjerski Finezja rok założenia 1958.

(531) 01.01.01, 01.01.02, 02.09.12, 10.05.05, 10.05.13, 14.07.18, 

14.07.20, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konkursów, 

kształcenie praktyczne i techniczne (pokazy), organizowanie 

i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie 

seminariów, publikacje elektroniczne on-line książek i cza-

sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-

we, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 

udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 

usługi w zakresie oświaty [nauczanie], fotoreportaże, pozo-

wanie artystom, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 

urody ludzi, prowadzenie salonów fryzjerskich, usługi salo-

nów fryzjerskich, salony fryzjerskie, salony piękności, męskie 

salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich dla mężczyzn, 

usługi fryzjerskie dla dzieci, usługi fryzjerskie dla kobiet, za-

biegi koloryzacji i stylizacji, wypożyczenie maszyn i urzą-

dzeń do użytku w salonach piękności i męskich salonach 

fryzjerskich.

(210) 464154 (220) 2016 11 21

(731) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław

(540) CA24 Mobile

(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne 

nośniki danych z nagraniami, oprogramowanie kompute-

rowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki 

danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne ko-

dowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 

urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, urządzenia 

elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania 

danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elek-

tronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogra-

mowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi 

transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplika-

cje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych, 

16 druki i publikacje dotyczące fi nansów, bankowości, kart 

kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, materiały szkolenio-

we i instruktażowe z wyjątkiem urządzeń, drukowane mate-

riały reklamowe, materiały reklamowe z papieru lub z tektury, 
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wizytówki, kalendarze, broszury informacyjne, notesy, termi-

narze, materiały piśmienne, przybory do pisania, 35 reklama, 

kreowanie wizerunku fi rmy, usługi marketingowe, usługi 

promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, admini-

strowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwa-

nia stałych klientów w formie programów lojalnościowych, 

organizowanie imprez w celach promocyjnych i reklamo-

wych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputero-

we bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 

baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie bazami da-

nych, udostępnianie komputerowych baz danych, 36 ope-

racje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem usług 

bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elek-

troniczne, usługi fi nansowe, analizy fi nansowe, doradztwo fi -

nansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty 

kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi fi nansowych 

baz danych, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, fi nanso-

wanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa 

kart płatniczych, pośrednictwo fi nansowe, powiernictwo 

fi nansowe, transakcje fi nansowe, transfer elektroniczny środ-

ków fi nansowych, zarządzanie fi nansami, informacja o usłu-

gach i produktach bankowych i fi nansowych.

(210) 464157 (220) 2016 11 21

(731) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) BIOTANIQE DERMOSKIN EXPERT

(531) 26.04.04, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączone preparatami 

do usuwania makijażu, chusteczki nasączane płynami kosme-

tycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne 

do kąpieli, maseczki kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kre-

my kosmetyczne, preparaty do makijażu, puder do makijażu, 

mleczko kosmetyczne, preparaty do mycia, odżywki do wło-

sów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty 

kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne 

do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, farby 

do włosów, 5 preparaty farmaceutyczne, intymne preparaty 

nawilżające.

(210) 464240 (220) 2016 11 23

(731) KW CREATIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) POZYTYWNIK

(510), (511) 9 notesy elektroniczne, futerały na elektronicz-

ne notesy, notatniki elektroniczne, notatniki cyfrowe, kom-

putery kieszonkowe do robienia notatek, programy kompu-

terowe, optyczne nośniki programów, programy 

komputerowe do pobrania, interaktywne multimedialne 

programy komputerowe, programy i oprogramowanie 

komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane 

w telefonach komórkowych, oprogramowanie do telefo-

nów komórkowych, oprogramowanie użytkowe do telefo-

nów komórkowych, oprogramowanie informatyczne do te-

lefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie 

użytkowe do telefonów komórkowych, platformy i oprogra-

mowanie do telefonów cyfrowych, oprogramowanie 

do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, pobie-

ralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania dany-

mi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmi-

sji danych, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe 

do zarządzania informacjami, aplikacje do pobrania do użyt-

ku z telefonami komórkowymi, 16 kostki do notowania, kart-

ki do notowania, bloczki do notowania, czyste kartki do no-

towania, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki 

na karteczki do notowania, notesy, notesy kieszonkowe, no-

tatniki jako notesy, notesy reporterskie, notesy jako artykuły 

papiernicze, notesy na zapiski, notatniki, notatniki samo-

przylepne, notatniki ilustrowane, okładki notatników, blocz-

ki notatnikowe, tablice na notatki, przylepne kartki na notat-

ki, bloczki do pisania notatek, organizery jako stojaki 

na notatki, kartki papieru do robienia notatek, usuwalne sa-

moprzylepne kartki do notatek, tablice na notatki jako arty-

kuły biurowe, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, 

teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły 

papiernicze, bloki jako artykuły papiernicze, upominkowe 

artykuły papiernicze, biurowe artykuły papiernicze, okładki, 

obwoluty jako artykuły papiernicze, teczki papierowe jako 

artykuły papiernicze, pojemniki na artykuły papiernicze, 

teczki jako artykuły papiernicze, arkusze papieru jako arty-

kuły papiernicze, artykuły papiernicze do pisania, aktówki 

jako artykuły biurowe, albumy fotografi czne i kolekcjoner-

skie, almanachy, artykuły do pisania i stemplowania, artyku-

ły biurowe, arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, 

arkusze informacyjne, artykuły piśmiennicze, bloki do pisa-

nia, bloczki karteczek samoprzylepnych jako artykuły biuro-

we, bloczki do pisania, biuletyny jako materiały drukowane, 

certyfi katy drukowane, broszury, bloki papierowe, częścio-

wo drukowane formularze, czyste papierowe, zeszyty, druki, 

drukowane materiały piśmienne, dzienniki, etykiety z papie-

ru, etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, 

druki], formularze czyste, kalendarze, ilustrowane albumy, 

indeksy, skorowidze, kartki do korespondencji, kartki moty-

wacyjne, kartki okolicznościowe, kartki papieru [wkłady], 

karty, katalogi, katalogi dotyczące oprogramowania kompu-

terowego, katalogi sprzedaży wysyłkowej, koperty, kołono-

tatniki, książki, księgi gości, księgi pamiątkowe, mapy, mate-

riały do pisania, materiały do rysowania, materiały 

drukowane, materiały piśmienne, naklejki, nalepki, narożniki 

do przyklejania fotografi i, okładki na terminarze tygodnio-

we, okładki książek, okładki skórzane do terminarzy spotkań, 

opakowania kartonowe, opakowania książek, opakowanie 

na prezenty, organizery do użytku biurowego, organizery 

kieszonkowe, organizery na biurko, organizery osobiste, pa-

miętniki, dzienniki, pamiętniki ze skórzanymi okładkami, pa-

peteria zapachowa, papier, papier do korespondencji, pa-

pier do pisania listowy, papier listowy, papier listowy jako 

produkty gotowe, papierowe artykuły piśmienne, papiero-

we materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, 

bloki do pisania, plany dnia jako terminarze, pocztówki, 

podręczniki jako książki, pojemniki na biurko, pojemniki 

na korespondencję, poradniki jako podręczniki, programy 

komputerowe w formie drukowanej, programy przetwarza-

jące dane w formie drukowanej, prospekty, przewodniki, 

przyborniki biurkowe, przyborniki na biurko, przybory 

do szkicowania, przyciski do papieru, przyrządy do pisania, 

przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka 

kartonowe lub papierowe, ramki do zdjęć, ramki i stojaki 

do fotografi i, samoprzylepne narożniki do fotografi i, samo-

przylepne papierowe ozdoby na ściany, segregatory, skoro-

szyty, skorowidze, indeksy, słowniki, spinacze biurowe, spi-

nacze do papieru, spisy, stojaki na korespondencję, stojaki 

na przyrządy do pisania, stojaki jako półki na dokumenty 

na biurko, stojaki na papier jako wyposażenie biurowe, stoja-
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ki na dokumenty, stojaki na akcesoria biurkowe, stojaki biur-

kowe na wizytówki, szablony jako artykuły piśmienne, szki-

cowniki, szkolne zeszyty, teczki jako artykuły biurowe, teczki 

na korespondencję, teczki na listy, teczki na rysunki tech-

niczne, terminarze, terminarze biurkowe, terminarze kie-

szonkowe, terminarze jako materiały drukowane, terminarze 

miesięczne, terminarze roczne, terminarze ścienne, termina-

rze tygodniowe, wkład papierowy, wkłady uzupełniające 

do kalendarza, zakładki, zakładki do książek, zestawy pi-

śmienne, zestawy rysunkowe jako komplety kreślarskie, ze-

szyty, 35 reklama za pośrednictwem sieci elektronicznych, 

w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing 

stron internetowych on-line, usługi reklamowe i marketin-

gowe świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż hur-

towa i/lub detaliczna w placówkach stacjonarnych i/lub 

za pośrednictwem sieci elektronicznych, w szczególności 

Internetu: notesów elektronicznych, futerałów na elektro-

niczne notesy, notatników [elektronicznych], notatników 

cyfrowych, komputerów kieszonkowych do robienia nota-

tek, programów komputerowych, optycznych nośników 

programów, programów komputerowych do pobrania, in-

teraktywnych multimedialnych programów komputero-

wych, programów i oprogramowania komputerowego 

do przetwarzania obrazów wykorzystywanych w telefonach 

komórkowych, oprogramowania do telefonów komórko-

wych, oprogramowania użytkowego do telefonów komór-

kowych, oprogramowania informatycznego do telefonów 

komórkowych, komputerowego oprogramowania użytko-

wego do telefonów komórkowych, platform i oprogramo-

wania do telefonów cyfrowych, oprogramowania do gier 

elektronicznych do telefonów komórkowych, pobieralnych 

aplikacji na telefony komórkowe do zarządzania danymi, 

pobieralnych aplikacji na telefony komórkowe do transmisji 

danych, pobieralnych aplikacji na telefony komputerowe 

do zarządzania informacjami, aplikacji do pobrania do użyt-

ku z telefonami komórkowymi, kostek z papieru do notowa-

nia, kartek do notowania, bloczków papierowych do noto-

wania, czystych kartek do notowania, pojemników na bloczki 

do notowania, pojemników na karteczki do notowania, no-

tesów, notesów kieszonkowych, notatników jako notesów, 

notesów reporterskich, notesów jako artykuły papiernicze, 

notesów na zapiski, notatników, notatników samoprzylep-

nych, notatników ilustrowanych, okładek notatników, blocz-

ków notatnikowych, tablic na notatki, przylepnych kartek 

na notatki, bloczków do pisania notatek, organizerów jako 

stojaki na notatki, kartek papieru do robienia notatek, usu-

walnych samoprzylepnych kartek do notatek, tablic na no-

tatki jako artykułów biurowych, teczek z notatnikiem i przy-

borami do pisania, teczek z notatnikiem i przyborami 

do pisania jako artykułów papierniczych, bloków jako arty-

kułów papierniczych, upominkowych artykułów papierni-

czych, biurowych artykułów papierniczych, okładek, obwo-

lut jako artykułów papierniczych, teczek papierowych jako 

artykułów papierniczych, pojemników na artykuły papierni-

cze, teczek jako artykułów papierniczych, arkuszy papieru 

jako artykułów papierniczych, artykułów papierniczych 

do pisania, aktówek jako artykułów biurowych, albumów 

fotografi cznych i kolekcjonerskich, almanachów, artykułów 

do pisania i stemplowania, artykułów biurowych, arkuszy 

papieru zadrukowanych jednostronnie, arkuszy informacyj-

nych, artykułów piśmienniczych, bloków do pisania, blocz-

ków karteczek samoprzylepnych [artykułów biurowych], 

bloczków do pisania, biuletynów jako materiałów drukowa-

nych, certyfi katów drukowanych, broszur, bloków papiero-

wych, częściowo drukowanych formularzy, czystych papie-

rowych zeszytów, druków, drukowanych materiałów 

piśmiennych, dzienników, etykiet z papieru, etykiet z two-

rzyw sztucznych, formularzy jako blankietów, druków, for-

mularzy czystych, kalendarzy, ilustrowanych albumów, in-

deksów, skorowidzów, kartek do korespondencji, kartek 

motywacyjnych, kartek okolicznościowych, kartek papieru 

jako wkładów, kart, katalogów, katalogów dotyczących 

oprogramowania komputerowego, katalogów sprzedaży 

wysyłkowej, kopert, kołonotatników, książek, ksiąg gości, 

ksiąg pamiątkowych, map, materiałów do pisania, materia-

łów do rysowania, materiałów drukowanych, materiałów pi-

śmiennych, naklejek, nalepek, narożników do przyklejania 

fotografi i, okładek na terminarze tygodniowe, okładek ksią-

żek, okładek skórzanych do terminarzy spotkań, opakowań 

kartonowych, opakowań książek, opakowań na prezenty, 

organizerów do użytku biurowego, organizerów kieszonko-

wych, organizerów na biurko, organizerów osobistych, pa-

miętników, dzienników, pamiętników ze skórzanymi okładka-

mi, papeterii zapachowej, papieru, papieru do korespondencji, 

papieru do pisania [listowego], papieru listowego, papieru 

listowego jako produktów gotowych, papierowych artyku-

łów piśmiennych, papierowych materiałów biurowych, pa-

pierowych materiałów dydaktycznych, bloków do pisania, 

planów dnia jako terminarzy, pocztówek, podręczników 

jako książek, pojemników na biurko, pojemników na kore-

spondencję, poradników jako podręczników, programów 

komputerowych w formie drukowanej, programów prze-

twarzających dane w formie drukowanej, prospektów, prze-

wodników, przyborników biurkowych, przyborników 

na biurko, przyborów do szkicowania, przycisków do papie-

ru, przyrządów do pisania, przyrządów do rysowania, publi-

kacji drukowanych, pudełek kartonowych lub papierowych, 

ramek do zdjęć, ramek i stojaków do fotografi i, samoprzy-

lepnych narożników do fotografi i, samoprzylepnych papie-

rowych ozdób na ściany, segregatorów, skoroszytów, skoro-

widzy, indeksów, słowników, spinaczy biurowych, spinaczy 

do papieru, spisów, stojaków na korespondencję, stojaków 

na przyrządy do pisania, stojaków [półek] na dokumenty 

na biurko, stojaków na papier jako wyposażenia biurowego, 

stojaków na dokumenty, stojaków na akcesoria biurkowe, 

stojaków biurkowych na wizytówki, szablonów jako artyku-

łów piśmiennych, szkicowników, szkolnych zeszytów, teczek 

jako artykułów biurowych, teczek na korespondencję, te-

czek na listy, teczek na rysunki techniczne, terminarzy, termi-

narzy biurkowych, terminarzy kieszonkowych, terminarzy 

jako materiałów drukowanych, terminarzy miesięcznych, 

terminarzy rocznych, terminarzy ściennych, terminarzy ty-

godniowych, wkładów papierowych, wkładów uzupełniają-

cych do kalendarza, zakładek, zakładek do książek, zesta-

wów piśmiennych, zestawów rysunkowych jako kompletów 

kreślarskich, zeszytów.

(210) 464302 (220) 2016 11 24

(731) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) BATON MOCY

(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony 

na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i sło-

dycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych 

śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełno-

ziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe -słodycze, 

mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadanio-

we, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbo-

żowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe 

batoniki zbożowe, bakalie, orzechy .
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(210) 464321 (220) 2016 11 24

(731) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) N PARK

(531) 29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 

w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 

oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 

gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-

wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 

i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej 

wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie 

kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń 

do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacja-

mi w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy 

budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej bu-

dynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury 

użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót bu-

dowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie 

budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 

i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomiesz-

czeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowla-

nych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania 

budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych 

i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w za-

kresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biu-

rowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe 

w zakresie budownictwa.

(210) 464352 (220) 2016 11 24

(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków

(540) epsilio

(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy 

budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wyko-

nana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane 

niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień 

budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla bu-

downictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe nieme-

talowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje 

przykryć dachów, fi gurki jako posążki z kamienia, betonu 

lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe 

dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby 

kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki nieme-

talowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, 

niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładzi-

ny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 

płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne 

niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi 

niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe 

dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profi le 

niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 

dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalo-

we, sufi ty niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia 

niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agen-

cje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, 

agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 

komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systema-

tyzacja danych do komputerowych baz danych, organizo-

wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 

reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako 

zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, za-

rządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz 

osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-

godnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej 

dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materia-

łów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, 

kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, 

płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, po-

kryć dla budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób 

trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 

oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-

duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-

łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 

wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 

płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla bu-

downictwa, kamieniami.

(210) 464355 (220) 2016 11 24

(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) lotto plus

(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia 

losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, vide-

oloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i ma-

gnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardowych, 

programy komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczą-

ce gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajem-

nych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszu-

ry, foldery, prospekty, plakaty, afi sze, zdjęcia, naklejki, wyroby 

z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych, 

zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gaze-

ty, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, 

książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 fl ippery 

jako automaty do gry na monety lub żetonu, zdrapki do gier 

loteryjnych, żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie 

kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, 

dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych, ba-

danie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie 

informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych 

bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów 

reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i admi-

nistrowanie sieciami komputerowymi, tworzenie kompute-

rowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świad-

czone online, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 

danych, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsu-

mentom, usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza te-

lekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach internetowych 

na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych, pro-

mocyjnych lub pozwalających osobom trzecim swobodne 

kupowanie, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednic-

twem terminali komputerowych i Internetu, udostępnianie 

komputerowych baz danych, łączność elektroniczna, łącz-

ność przez sieć światłowodów, łączność przez terminale 

komputerowe, łączność radiowa, łączność telefoniczna, 

połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic-

twem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie 

dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomu-

nikacyjne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, 

hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie 

loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakła-

dów wzajemnych, obsługa gier liczbowych, hazardowych, 
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losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, 

loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych 

w systemie on-line w sieci informatycznej, działalność spor-

towa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, 

organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa 

urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie 

imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, kon-

kursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie 

i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, fi l-

mów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja 

programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wy-

staw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), 

organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez 

kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie 

konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, po-

kazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie 

obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny 

kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warszta-

tów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja 

książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elek-

tronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych 

online, dostarczanie publikacji elektronicznych online, pu-

blikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi 

publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji 

o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub 

w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(210) 464357 (220) 2016 11 24

(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) mini lotto

(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia 

losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, vide-

oloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i ma-

gnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardowych, 

programy komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczą-

ce gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajem-

nych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszu-

ry, foldery, prospekty, plakaty, afi sze, zdjęcia, naklejki, wyroby 

z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych, 

zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gaze-

ty, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, 

książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 fl ippery 

jako automaty do gry na monety lub żetonu, zdrapki do gier 

loteryjnych, żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie 

kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, 

dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych, ba-

danie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie 

informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych 

bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów 

reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i admi-

nistrowanie sieciami komputerowymi, tworzenie kompute-

rowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świad-

czone online, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 

danych, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsu-

mentom, usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza te-

lekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach internetowych 

na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych, 

promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim na swo-

bodne kupowanie, 38 rozpowszechnianie informacji za po-

średnictwem terminali komputerowych i Internetu, udostęp-

nianie komputerowych baz danych, łączność elektroniczna, 

łączność przez sieć światłowodów, łączność przez terminale 

komputerowe, łączność radiowa, łączność telefoniczna, 

połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic-

twem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie 

dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomu-

nikacyjne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, 

hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie 

loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakła-

dów wzajemnych, obsługa gier liczbowych, hazardowych, 

losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, 

loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych 

w systemie on-line w sieci informatycznej, działalność spor-

towa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, 

organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa 

urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie 

imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, kon-

kursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie 

i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, fi l-

mów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja 

programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wy-

staw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), 

organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez 

kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie 

konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, po-

kazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie 

obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny 

kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warszta-

tów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja 

książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elek-

tronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych 

online, dostarczanie publikacji elektronicznych online, pu-

blikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi 

publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji 

o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub 

w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(210) 464358 (220) 2016 11 24

(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) multi multi

(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia 

losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, vide-

oloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i ma-

gnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardowych, 

programy komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczą-

ce gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajem-

nych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszu-

ry, foldery, prospekty, plakaty, afi sze, zdjęcia, naklejki, wyroby 

z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych, 

zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gaze-

ty, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, 

książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 fl ippery 

jako automaty do gry na monety lub żetonu, zdrapki do gier 

loteryjnych, żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie 

kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, 

dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych, ba-

danie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie 

informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych 

bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów 

reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i admi-

nistrowanie sieciami komputerowymi, tworzenie kompute-

rowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świad-

czone online, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 

danych, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsu-

mentom, usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza te-

lekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach internetowych 

na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych, pro-

mocyjnych lub pozwalających osobom trzecim swobodne 

kupowanie, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednic-

twem terminali komputerowych i Internetu, udostępnianie 
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komputerowych baz danych, łączność elektroniczna, łącz-

ność przez sieć światłowodów, łączność przez terminale 

komputerowe, łączność radiowa, łączność telefoniczna, 

połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic-

twem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie 

dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomu-

nikacyjne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, 

hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie 

loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakła-

dów wzajemnych, obsługa gier liczbowych, hazardowych, 

losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, 

loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych 

w systemie on-line w sieci informatycznej, działalność spor-

towa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, 

organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa 

urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie 

imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, kon-

kursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie 

i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, fi l-

mów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja 

programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wy-

staw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), 

organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez 

kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie 

konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, po-

kazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie 

obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny 

kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warszta-

tów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja 

książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elek-

tronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych 

online, dostarczanie publikacji elektronicznych online, pu-

blikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi 

publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji 

o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub 

w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(210) 464410 (220) 2016 11 25

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SMACKER

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyro-

by garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 464411 (220) 2016 11 25

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) FRIDAY MIX

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyro-

by garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 464414 (220) 2016 11 25

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SMAKER

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyro-

by garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 464424 (220) 2016 11 28

(731) MOSKAŁA JAKUB MICHAŁ MTB, Brody

(540) LED SOLARIS

(531) 26.01.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 lampy robocze, dalekosiężne, ostrzegawcze, 

błyskowe montowane na pojazdach i urządzeniach stano-

wiące lampy sygnalizacyjne i ostrzegawcze, syreny, głośniki, 

11 lampy robocze, dalekosiężne, ostrzegawcze, błyskowe 

montowane na pojazdach i urządzeniach stanowiące lampy 

oświetleniowe.

(210) 464477 (220) 2016 11 28

(731) OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE, 

Kraków

(540) edukacja

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01, 24.13.13

(510), (511) 35 publikacja treści reklamowych, udostępnia-

nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 

i usług, 41 edukacja i szkolenia w zakresie nauk medycznych, 

w szczególności farmacji, edukacja on-line za pomocą Inter-

netu i ekstranetu, szkolenia on-line, dostarczanie informacji 

edukacyjnych, elektroniczna publikacja tekstów i druków in-

nych niż reklamowe, w Internecie, informacje i wiadomości 

on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, opracowywanie 

kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie mate-

riałów edukacyjnych, udostępnianie kursów szkoleniowych 

dla farmaceutów, usługi edukacyjne dla dorosłych z zakresu 

nauk medycznych, w szczególności farmacji, warsztaty w ce-

lach edukacyjnych i szkoleniowych, zapewnianie kursów 

doskonalenia zawodowego z zakresu nauk medycznych, 

w szczególności farmacji, zapewnienia testów edukacyjnych 

i ocen on-line, szkolenia ciągłe farmaceutów, szkolenia far-

maceutyczne on-line, organizowanie seminariów i konferen-

cji edukacyjnych.

(210) 464518 (220) 2016 11 29

(731) DOW AGROSCIENCES LLC, Indianapolis, US

(540) QUEEN

(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do zwalczania robactwa, 

fungicydy, herbicydy i insektycydy.

(210) 464521 (220) 2016 11 29

(731) COLLGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) CollGel Stomatologiczny żel kolagenowo-

peptydowy na dziąsła

(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do ce-

lów lecznczych, 5 antyseptyki, środki bakteriobójcze, pre-

paraty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-

ryjnych, preparaty biologiczne do celów medycznych, leki 

do celów stomatologicznych, 44 usługi stomatologiczne.

(210) 464530 (220) 2016 11 29

(731) STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE 

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO, Warszawa
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(540) RPŻP PRODUKT REKOMENDOWANY RADA 

PROMOCJI ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 mięso i wyroby z mięsa, ryby i wyroby z ryb, 

drób i wyroby z drobiu, dziczyzna i wyroby z dziczyzny, 

ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i go-

towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, 

mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, 

herbata, kakao oraz napoje na ich bazie, cukier, ryż, tapio-

ka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, 

mąka spożywcza, makarony, kasze, płatki owsiane, chleb, 

wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek 

do pieczenia, sól, musztarda, ocet, przyprawy, lód, 31 świeże 

owoce i warzywa, 32 piwo, wody mineralne i gazowane, na-

poje owocowe, soki owocowe, syropy i napoje na bazie sy-

ropów, 33 napoje alkoholowe, 35 usługi w zakresie promocji 

przedsiębiorstw, usługi promocji działalności gospodarczej 

świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 

konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych 

na rzecz fi rm, 41 organizowanie wystaw, szkoleń i prelekcji, 

seminariów, konferencji, sympozjów, konkursów edukacyj-

nych, publikowanie tekstów informacyjnych, szkoleniowych, 

wydawanie katalogów.

(210) 464537 (220) 2016 11 29

(731) EOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szamotuły

(540) Pura

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.09

(510), (511) 29 oleje jadalne, oliwa z oliwek, tłuszcze jadalne.

(210) 464559 (220) 2016 11 30

(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz

(540) EBIKE

(531) 27.05.01

(510), (511) 12 rowery oraz podzespoły i części zamienne 

do rowerów.

(210) 464560 (220) 2016 11 30

(731) SZAFRAŃSKI MICHAŁ KAVEO, Warszawa

(540) FINANSOWY NINJA

(531) 29.01.13, 27.05.01

(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyj-

ne materiały do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, 

książki audio, książki zapisane na płytach, nagrania wideo, na-

grane magnetyczne nośniki danych, dyski optyczne zapisa-

ne, nagrane płyty CD i DVD, 16 książki, podręczniki, materiały 

drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 

publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, drukowane 

materiały szkoleniowe, drukowane ulotki informacyjne, afi sze, 

plakaty, 38 usługi w zakresie portali internetowych, dostęp 

do treści, stron internetowych i portali, prowadzenie portalu 

w Internecie polegające na przesyłaniu informacji tekstowej 

i obrazowej za pomocą komputera, usługi świadczone przez 

portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu in-

formacji, wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam, fi lmów, 

fotografi i, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środ-

ków elektronicznych, przekazywanie i rozpowszechnianie 

informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 

oraz Internetu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania ak-

tualności informacyjnych, internetowy serwis informacyjny, 

nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za po-

średnictwem Internetu, podcasting, transmisje internetowe, 

elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, 

dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna wymiana 

wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów roz-

mów [chatroomów] oraz forów internetowych, 41 edukacja, 

nauczanie, dostarczanie informacji edukacyjnych, publikacja 

materiałów edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, 

innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-

line, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 

baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elektronicz-

ną, szkolenia edukacyjne, szkolenia związane z fi nansami, 

kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne dotyczące fi nansów, 

organizacja webinariów, przygotowywanie, organizowanie 

i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, or-

ganizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywa-

nie, organizowanie i prowadzenie wykładów.

(210) 464575 (220) 2016 11 30

(731) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda

(540) amia targi technologii obróbki drewna i produkcji 

mebli

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynaro-

dowych i/lub krajowych targów, imprez targowych i/lub 

wystawienniczych i/lub handlowych, organizowanie i/lub 

obsługa pokazów towarów i/lub giełd towarowych, usłu-

gi menadżerskie w zakresie organizacji imprez targowych, 

pokazów, prezentacji i reklamy, wynajmowanie powierzch-

ni i/lub nośników na cele reklamowe i/lub handlowe i/lub 

wystawiennicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych, 

wypożyczanie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub han-

dlowego, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, 

uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym: katalogów 

targowych, plakatów, druków, prospektów, broszur, gadże-

tów, materiałów promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń 

reklamowych we wszystkich środkach przekazu, reklama 

za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie i/lub 

zarządzanie komputerowymi bazami danych i/lub plikami, 

systematyzacja i uaktualnianie danych w komputerowych 

bazach danych, informacja handlowa i/lub usługowa, 38 wy-

pożyczanie i/lub udostępnianie czasu dostępu do światowej 

sieci internetowej, przygotowywanie i/lub organizowanie 

i/lub umożliwianie łączności przez terminale komputerowe 
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i/lub sieć światłowodową, przygotowywanie i/lub udostęp-

nianie serwisów informacyjnych i/lub handlowych i/lub 

reklamowych, organizowanie i/lub obsługa telekonferencji, 

przesyłanie informacji tekstowej i/lub obrazowej i/lub dźwię-

kowej za pomocą komputera, dostarczanie publikacji on-

line nieściągalnych, przydzielanie dostępu do baz danych, 

udostępnianie i/lub wypożyczanie urządzeń do przesyłania 

informacji, 41 organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub tar-

gów w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie

i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/lub kongresów i/lub 

narad naukowo - technicznych i specjalistycznych, usługi wy-

dawnicze, organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów 

w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub 

obsługa konferencji i/lub szkoleń i/lub kongresów i/lub narad 

naukowo - technicznych i specjalistycznych, organizowanie 

i/lub obsługa targów mody, usługi wydawnicze, usługi w za-

kresie budowy i/lub zabudowy stoisk targowych.

(210) 464579 (220) 2016 11 30

(731) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda

(540) PRO DEFENSE

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynaro-

dowych i/lub krajowych targów, imprez targowych i/lub 

wystawienniczych i/lub handlowych, organizowanie i/lub 

obsługa pokazów towarów i/lub giełd towarowych, usłu-

gi menadżerskie w zakresie organizacji imprez targowych, 

pokazów, prezentacji i reklamy, wynajmowanie powierzch-

ni i/lub nośników na cele reklamowe i/lub handlowe i/lub 

wystawiennicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych, 

wypożyczanie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub 

handlowego, przygotowywanie, publikowanie, dystrybu-

cja, uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym: kata-

logów targowych, plakatów, druków, prospektów, broszur, 

gadżetów, materiałów promocyjnych, rozpowszechnianie 

ogłoszeń reklamowych we wszystkich środkach przekazu, 

reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwa-

nie i/lub zarządzanie komputerowymi bazami danych i/lub 

plikami, systematyzacja i uaktualnianie danych w kompu-

terowych bazach danych, informacja handlowa i/lub usłu-

gowa, 38 wypożyczanie i/lub udostępnianie czasu dostępu 

do światowej sieci internetowej, przygotowywanie i/łub 

organizowanie i/łub umożliwianie łączności przez terminale 

komputerowe i/lub sieć światłowodową, przygotowywanie 

i/lub udostępnianie serwisów informacyjnych i/lub han-

dlowych i/lub reklamowych, organizowanie i/lub obsługa 

telekonferencji, przesyłanie informacji tekstowej i/lub obra-

zowej i/lub dźwiękowej za pomocą komputera, dostarcza-

nie publikacji on-line nieściągalnych, przydzielanie dostępu 

do baz danych, udostępnianie i/lub wypożyczanie urządzeń 

do przesyłania informacji, 41 organizowanie i/lub obsługa 

wystaw i/lub targów w celach związanych z kulturą i edu-

kacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń 

i/lub kongresów i/lub narad naukowo - technicznych i spe-

cjalistycznych, usługi wydawnicze, organizowanie i/lub ob-

sługa targów mody, usługi wydawnicze, usługi w zakresie 

budowy i/lub zabudowy stoisk targowych.

(210) 464587 (220) 2016 11 30

(731) Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, Bremen, DE

(540) OBUDŹ MARZENIA

(510), (511) 30 kawa, ekstrakty kawy, substytuty kawy, kawa 

bezkofeinowa, herbata, napoje na bazie herbaty i kawy oraz 

kompozycje do wytwarzania takich napojów, kawa mrożo-

na, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao i czekola-

dy oraz kompozycje do wytwarzania takich napojów, cukier, 

słodziki naturalne.

(210) 464607 (220) 2016 12 01

(731) KULA KRZYSZTOF, SOSNOWSKI JAROSŁAW BIRBANT 

SPÓŁKA CYWILNA, Zielona Góra

(540) BIRBANT

(531) 02.01.19, 27.05.01

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezal-

koholowe, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni 

oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży ko-

respondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji na-

stępujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, piwo 

bezalkoholowe.

(210) 464609 (220) 2016 12 01

(731) MOVUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Gdynia

(540) MOVUTO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02

(510), (511) 41 organizacja szkoleń, organizowanie i pro-

wadzenie szkoleń i kursów w zakresie fi zjoterapii i rehabili-

tacji, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fi zyczną 

[fi tness], organizacja konferencji edukacyjnych, szkolenia 

w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, kursy szko-

leniowe związane z medycyną, usługi edukacyjne dotyczące 

zdrowia, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeu-

tycznymi, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzi-

nie zdrowia i sprawności fi zycznej.

(210) 464630 (220) 2016 12 01

(731) GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka

(540) AF-M

(510), (511) 17 płyty uszczelkarskie, uszczelki z płyt 

uszczelkarskich.

(210) 464636 (220) 2016 12 01

(731) BORYCKA ANNA, Oleśnica
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(540) LEX ET ORDO

(531) 27.05.01, 20.07.02, 14.07.01

(510), (511) 28 karty do gry, urządzenia do gry, gry fabular-

ne, gry quizowe, gry karciane, gry planszowe, elektroniczne 

gry planszowe, gry, gry przenośne z wyświetlaczami cie-

kłokrystalicznymi, gry towarzyskie (salonowe), kości do gry, 

miniaturki do gry, zabawki, 41 usługi wydawnicze (w tym 

elektroniczne usługi wydawnicze), 45 badania prawne, usłu-

gi prawne, usługi informacji prawnej.

(210) 464642 (220) 2016 12 01

(731) BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kuny

(540) BEST-POL PVC & STEEL SOLUTIONS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.25, 26.04.01, 26.04.04

(510), (511) 6 altany [konstrukcje metalowe],banery rekla-

mowe metalowe [konstrukcje], konstrukcje przenośne me-

talowe, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje, metalo-

we konstrukcje budowlane, metalowe konstrukcje izolujące 

dźwięk, metalowe konstrukcje nośne cieplarni, metalowe 

konstrukcje nośne szklarni, metalowe, strukturalne, budow-

lane szkielety konstrukcji, platformy budowlane [konstruk-

cje] z metalu, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 

szkielety konstrukcyjne metalowe, zadaszenia metalowe 

[konstrukcje], 22 namioty, namioty [nie do celów kempingo-

wych], namioty doczepiane do pojazdów, plandeki, plandeki, 

markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, pokrycia wodo-

odporne [plandeki], 37 instalacja konstrukcji tymczasowych 

na wystawy handlowe, instalowanie konstrukcji tymczaso-

wych na targi handlowe, instalowanie konstrukcji tymczaso-

wych na wystawy handlowe, nadzór nad budowaniem kon-

strukcji, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, 

usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie budynków 

i innych konstrukcji.

(210) 464648 (220) 2016 12 01

(731) PROFESSIONAL HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) Professional HR

(531) 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-

darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-

darczą, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 

personelu.

(210) 464662 (220) 2016 12 02

(731) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj

(540) AUTHOR

(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 

domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty me-

bli ściennych, stoły, krzesła, komody, witryny, biurka, regały, 

szafki, ławy.

(210) 464694 (220) 2016 12 02

(731) MARSZALIK-KRASZEWSKA ANNA MARKETNOVA, 

Warszawa

(540) SilverWave

(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, 

badania opinii publicznej, badania rynku, badania rynku, 

badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania 

w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specja-

listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-

darczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności 

gospodarczej, ekonomiczne prognozy, marketing, opinie, 

sondaże, prognozy ekonomiczne, reklama, reklama billbo-

ardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 

tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy 

korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, re-

klamy radiowe, reklamy telewizyjne, analizy rynku, rynkowe 

badania, statystyczne zestawienia, edycja tekstów, reklama 

telewizyjna, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 

gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 

lub przemysłowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 

zestawienia statystyczne, 41 edukacja, edukacja [naucza-

nie], instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, orga-

nizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów 

[edukacyjna lub rozrywka], publikowanie książek, nauczanie, 

nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenia 

warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konfe-

rencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizo-

wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-

dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 

publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie 

tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych 

niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie warszta-

tów [szkolenia] .

(210) 464701 (220) 2016 12 02

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) BUNI

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 

na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania 

gotowane na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(210) 464702 (220) 2016 12 02

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) BASIEŃKI

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 

na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania 

gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(210) 464717 (220) 2016 12 05

(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Bielenda Odmładzająca Karboksyterapia

(510), (511) 3 kosmetyki.
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(210) 464728 (220) 2016 12 05

(731) MOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) MOL

(531) 27.05.01, 29.01.04, 03.13.23

(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, progra-

my komputerowe [oprogramowanie do pobrania], progra-

my komputerowe nagrane, programy sterujące komputero-

we, nagrane, komputery, komputery przenośne [podręczne], 

sprzęt peryferyjny do komputerów, czytniki [sprzęt do prze-

twarzania danych], czytniki kodów kreskowych, monitory 

[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 

urządzenia do przetwarzania danych, 16 broszury, podręcz-

niki [książki], zakładki do książek, materiały drukowane, ma-

teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 

35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 

bazach danych, bezpośrednia reklama pocztowa, pozyski-

wanie danych do komputerowych baz danych, reklama, re-

klama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 

sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie 

reklam, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja 

danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, 

38 wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 

i obrazów, przesyłanie wiadomości, udostępnianie forów in-

ternetowych online, transmisja plików cyfrowych, 41 usługi 

w zakresie oświaty [nauczanie], organizowanie i prowadzenie 

konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-

nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizo-

wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 

42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, anali-

zy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie opro-

gramowania komputerowego, instalacja oprogramowania 

komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute-

rowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie 

oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogra-

mowania komputerowego, konwersja danych i programów 

komputerowych [inna niż konwersja fi zyczna], powielanie 

programów komputerowych, hosting serwerów, hosting 

stron internetowych, programowanie komputerów, chmura 

obliczeniowa, odzyskiwanie danych komputerowych, prze-

chowywanie danych elektronicznych, 45 licencjonowanie 

oprogramowania komputerowego, licencjonowanie wła-

sności intelektualnej, usługi serwisów społecznościowych 

online.

(210) 464734 (220) 2016 12 05

(731) TURLEJSKA KAROLINA, Poznań

(540) Very Berry

(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hote-

lowe usługi kateringowe, rezerwacja zakwaterowania hotelo-

wego, usługi hotelowe dla uprzywiIejowanych klientów.

(210) 464735 (220) 2016 12 05

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU METALAMI PEHAMET 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Rudna Wielka

(540) PEHAMET

(531) 15.09.16, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 6 biały metal, brąz, chrom, miedź, nikiel i ich sto-

py, budowlane materiały metalowe, przenośne i stałe kon-

strukcje metalowe, przewody nieelektryczne, druty, liny 

i taśmy z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, 

drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, rudy, 14 bi-

żuteria i wyroby jubilerskie, metale szlachetne, nieprzetwo-

rzone lub pół przetworzone, platyna, srebro, nieprzetwo-

rzone lub kute, stopy metali szlachetnych, sztabki metali 

szlachetnych, złoto, nieprzetworzone lub kute, 35 badania 

marketingowe, badania rynku, usługi doradztwa specjali-

stycznego w sprawach działalności gospodarczej i handlo-

wej: doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu i zarządza-

niu działalnością gospodarczą i handlową, usługi w zakresie 

informacji handlowej i informacji o działalności gospodar-

czej, usługi organizowania wystaw i targów w celach han-

dlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób 

trzecich, zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych 

towarów takich jak: biały metal, brąz, chrom, miedź, nikiel 

i stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne i stałe 

konstrukcje metalowe, przewody nieelektryczne, druty, liny 

i taśmy z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, 

drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, rudy, biżu-

teria i wyroby jubilerskie, metale szlachetne, nieprzetworzo-

ne lub pół przetworzone, platyna, srebro, nieprzetworzone 

lub kute, stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachet-

nych, złoto, nieprzetworzone lub kute, umożliwiające klien-

tom zapoznanie się z nimi w dogodny sposób i ich naby-

wanie również przez Internet, reklama oraz jej prowadzenie 

za pomocą sieci komputerowej, reklama zgłoszeniowa, 

40 chromowanie, cynowanie, frezowanie, grawerowanie, 

heblowanie, informacje o obróbce materiałów, kowalstwo, 

lutowanie, niklowanie, obróbka drewna i metali, odlewanie 

metali, piaskowanie, powlekanie galwaniczne, sortowanie 

odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, szlifo-

wanie, recykling odpadów i materiałów, usługi spawalnicze, 

wytwarzanie energii.

(210) 464736 (220) 2016 12 05

(731) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) trizer

(510), (511) 25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, 

kurtki, stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, koszulki 

i spodenki gimnastyczne, bielizna wchłaniająca pot, opaski, 

rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, 30 kawa, 

napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, 

kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie 

czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, napoje, 35 in-

formacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umoż-

liwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicz-

nych, hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi, 

sportowymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w me-

diach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami 

komputerowymi, informacja o działalności gospodarczej, 

zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agen-

cji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady 

udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do kom-

puterowych baz danych, organizowanie wystaw w celach 

handlowych lub reklamowych, usługi modelek i modeli, pro-

mocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów 

sponsorowanych.

(210) 464760 (220) 2016 12 05

(731) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok



Nr  ZT04/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

(540) formuła DUO COMPLEX

(531) 19.13.01, 19.13.21, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, suplementy 

diety dla ludzi.

(210) 464761 (220) 2016 12 05

(731) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok

(540) ProbioVit

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym probiotyki, 

mikroorganizmy i substancje mikrobiologiczne dla celów 

medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 

suplementy diety z witaminami i minerałami.

(210) 464762 (220) 2016 12 05

(731) ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia

(540) X-tract

(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane, inne na-

poje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syro-

py i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoho-

lowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 464763 (220) 2016 12 05

(731) SIKORA ANDRZEJ, Kamień

(540) Colloquia Communia

(510), (511) 41 publikowanie on-line elektronicznych książek 

i czasopism, publikowanie książek, publikowanie tekstów, in-

nych niż teksty reklamowe.

(210) 464764 (220) 2016 12 05

(731) ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia

(540) frucolor

(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane, inne na-

poje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syro-

py i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoho-

lowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 464767 (220) 2016 12 05

(731) HOJOŁ DARIUSZ DMS ARCHIVER, Chrzanów

(540) Pewexelektro

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 11 abażury do lamp, klosze do lamp [kominki], 

kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lampki elek-

tryczne na choinki, lampy bakteriobójcze do oczyszczania 

powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania 

akwarium, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy 

stojące, lampy ultrafi oletowe nie do celów medycznych, la-

tarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, 

oprawki do lamp elektrycznych, refl ektory do lamp, światła 

sufi towe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-

troluminescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje oświetle-

niowe, wyciągi wentylacyjne, żarniki do lamp elektrycznych, 

żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, żyrandole .

(210) 464769 (220) 2016 12 05

(731) BASSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) FORT24.pl

(531) 23.03.02, 29.01.01, 27.05.01

(510), (511) 39 pakowanie i składowanie towarów, informa-

cja o składowaniu, wynajmowanie magazynów, wypoży-

czanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie miejsc 

parkingowych.

(210) 464776 (220) 2016 12 05

(731) SENIOR APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SENIOR APARTMENTS

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia |zdrowie i ćwicze-

nia fi zyczne, 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 

pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czaso-

wy, 44 świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi 

ludźmi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, 

sanatoria.

(210) 464785 (220) 2016 12 05

(731) WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PZL-

DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica

(540) dębica

(531) 01.15.17, 26.01.10, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.02, 

29.01.13, 06.01.04

(510), (511) 11 urządzenia chłodnicze, 16 dokumentacja 

techniczna.

(210) 464796 (220) 2016 12 06

(731) MARCINKIEWICZ MACIEJ LESZEK, Nowy Sącz

(540) Natural Style

(531) 27.05.01, 29.01.07, 27.05.05

(510), (511) 25 pantofl e domowe.
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(210) 464821 (220) 2016 12 07

(731) PO PROSTU ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) PO PROSTU PRĄD

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 4 energia elektryczna, 35 usługi sprzedaży hur-

towej i detalicznej w związku z energią elektryczną i pali-

wami, w tym sprzedaż online, pośredniczenie w umowach 

dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, promowanie 

sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 

dla klientów, 39 przesyłanie, dystrybucja i zaopatrywanie 

w energię, magazynowanie energii, 40 wytwarzanie energii, 

usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii, wynajem 

sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej.

(210) 464831 (220) 2016 12 07

(731) GAGUCKI BARTOSZ, Warszawa

(540) GCT GROM COMBAT TRAINING

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne broszu-

ry, ulotki, biuletyny publikacje drukowane, książki, podręczni-

ki, 41 organizowanie i prowadzenie: sympozjów, konferencji, 

warsztatów, zjazdów, imprez sportowych, obozów sporto-

wych, obozów wakacyjnych, obozów, zawodów i zajęć spor-

towych przy użyciu urządzeń sportowych, udostępnianie 

obiektów i urządzeń sportowych, usługi trenera osobistego, 

wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu 

do nurkowania, działalność instruktażowa w zakresie kultury 

fi zycznej i sportu, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, 

nauczanie, prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży i do-

rosłych z umiejętności specjalistycznych i interpersonalnych, 

usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publiko-

wania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów 

innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż 

reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszyst-

kich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organi-

zowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania 

wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące 

publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, 

publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pu-

blikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej 

klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz-

nych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 

z udziałem osób.

(210) 464864 (220) 2016 12 07

(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

(540) FITMICHA

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za po-

średnictwem Internetu w związku z artykułami sportowymi, 

produktami dietetycznymi, suplementami diety, z produk-

tami dietetycznymi, z artykułami sportowymi, z napojami 

bezalkoholowymi, ze środkami spożywczymi, z odzieżą, 

z czekoladą, usługi reklamowe mające na celu promowanie 

handlu elektronicznego, 43 usługi cateringu zewnętrznego, 

obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 

I transportem (catering), usługi mobilnych restauracji, usługi 

restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji 

szybkiej obsługi, usługi w zakresie restauracji [brasserie], bary, 

bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 464993 (220) 2016 12 09

(731) STOWARZYSZENIE POGOTOWIE KULTURALNO 

SPOŁECZNE, Białystok

(540) UP TO DATE FESTIVAL BIAŁYSTOK

(531) 27.05.05, 27.05.11

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 464996 (220) 2016 12 09

(731) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Pruszków

(540) daddy’s burger

(531) 06.19.01, 06.19.05, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 

27.05.01

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne.

(210) 465006 (220) 2016 12 09

(731) SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) odo

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubi-

lerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie 

i chronometryczne, 16 papier i karton, druki, materiały intro-

ligatorskie, fotografi e, materiały biurowe, kleje do materiałów 

biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczo-

ne dla artystów, pędzle, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 

(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 

(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych 

do opakowań, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-

nego, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, 

walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłonecz-
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ne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 21 przybory oraz 

pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebie-

nie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały 

do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) 

stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wy-

jątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szkla-

ne, porcelanowe i ceramiczne, 24 tekstylia i imitacje teksty-

liów, narzuty na łóżko, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia 

głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, 

ozdoby choinkowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności 

gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 

prace biurowe.

(210) 465007 (220) 2016 12 09

(731) RENTIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) RENTIS Smart way to rent a car

(531) 17.01.05, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 

organizowanie podróży.

(210) 465009 (220) 2016 12 09

(731) SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) odo ODZIEŻ DOM OBUWIE

(531) 26.11.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubi-

lerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie 

i chronometryczne, 16 papier i karton, druki, materiały intro-

ligatorskie, fotografi e, materiały biurowe, kleje do materiałów 

biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczo-

ne dla artystów, pędzle, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 

(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 

(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych 

do opakowań, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-

nego, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, 

walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłonecz-

ne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 21 przybory oraz 

pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebie-

nie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały 

do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) 

stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wy-

jątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szkla-

ne, porcelanowe i ceramiczne, 24 tekstylia i imitacje teksty-

liów, narzuty na łóżko, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia 

głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, 

ozdoby choinkowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności 

gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 

prace biurowe.

(210) 465017 (220) 2016 12 09

(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, Wysokie 

Mazowieckie

(540) m MLEKOVITA paluszki serowe cheese sticks MiaMu 

1 porcja dla Ciebie 1 portion for you

(531) 03.04.02, 05.05.23, 25.01.15, 25.01.05, 26.01.06, 27.05.05, 

29.01.15

(510), (511) 29 sery, żywność produkowana z mleka i mięsa, 

potrawy z mleka i warzyw, potrawy z mleka i ryb, potrawy 

z mleka i owoców, 35 badania rynku, badania opinii pu-

blicznej, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne 

w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal-

ności gospodarczej, opinie sondaże, organizowanie wystaw 

lub targów w celach handlowych lub reklamowych, poka-

zy towarów, wydawanie materiałów reklamowych, działal-

ność reklamowa i ogłoszeniowa, prezentowanie produktów 

w mediach dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów 

reklamowych, takich jak: ulotki, broszury, bilbordy, foldery, 

plakaty, afi sze, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 

z wykorzystaniem Internetu wyrobów przemysłu spożyw-

czego, usługi agencji importowo - eksportowej.

(210) 465018 (220) 2016 12 09

(731) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) MultiSport

(531) 26.01.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 wynajmowanie nośników reklamowych, wy-

najmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, zarządzanie 

programami lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzo-

rowanie programów lojalnościowych dla klientów i progra-

mów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie progra-

mami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej 

i programami lojalnościowymi, usługi administracyjne w za-

kresie kart lojalnościowych, badania rynku, badania opinii 

publicznej, usługi zarządzania w działalności handlowej, 

administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe, 

41 usługi informacji o rekreacji, usługi klubowe, usługi klu-

bów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowa-

nie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, kształcenie 

praktyczne, usługi kultury fi zycznej, organizowanie obozów 

sportowych, organizowanie i prowadzenie pracowni spe-

cjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, 

wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie za-

wodów sportowych, organizowanie rozrywki, informacja 

o rozrywce, organizowanie zajęć sportowych i urządzeń 
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sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych, usługi 

związane z organizacją wypoczynku, 43 usługi zaopatrzenia 

w żywność i napoje, usługi restauracyjne, gastronomiczne 

i cateringowe.

(210) 465072 (220) 2016 12 12

(731) PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) Protektor

(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.02.05, 26.02.12, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, 

obuwie chroniące przed ogniem, obuwie zabezpieczające 

przed wypadkami, obuwie ochronne przeciw napromienio-

waniu, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicz-

nym, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, 

obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, 

25 obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie pu-

stynne, obuwie wodoodporne, obuwie codzienne, obuwie 

rekreacyjne, obuwie wspinaczkowe, obuwie damskie, obu-

wie męskie, obuwie dla motocyklistów, obuwie sportowe, 

obuwie do baseballu, obuwie do biegania, obuwie do boksu, 

obuwie do hokeja, obuwie do jazdy konnej, obuwie do rug-

by, obuwie do snowboardu, obuwie do trekkingu, obuwie 

lekkoatletyczne, obuwie na polowania, sandały, 35 usługi 

sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem In-

ternetu obuwia, obuwia ochronnego, ochronnego obuwia 

roboczego, obuwia chroniącego przed ogniem, obuwia 

zabezpieczającego przed wypadkami, obuwia ochronnego 

przeciw napromieniowaniu, obuwia ochronnego przeciw 

zagrożeniom biologicznym, obuwia ochronnego przeciw 

wyciekom chemicznym, obuwia ochronnego zapobiegają-

cego wypadkom lub urazom, obuwia roboczego, obuwia 

wojskowego, obuwia pustynnego, obuwia wodoodporne-

go, obuwia codziennego, obuwia rekreacyjnego, obuwia 

wspinaczkowego, obuwia damskiego, obuwia męskiego, 

obuwia dla motocyklistów, obuwia sportowego, obuwia 

do baseballu, obuwia do biegania, obuwia do boksu, obuwia 

do hokeja, obuwia do jazdy konnej, obuwia do rugby, obu-

wia do snowboardu, obuwia do trekkingu, obuwia lekkoatle-

tycznego, obuwia na polowania, sandałów.

(210) 465073 (220) 2016 12 12

(731) PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) Protektor S.A.

(531) 26.02.05, 26.02.12, 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, 

obuwie chroniące przed ogniem, obuwie zabezpieczające 

przed wypadkami, obuwie ochronne przeciw napromienio-

waniu, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicz-

nym, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, 

obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, 

25 obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie pu-

stynne, obuwie wodoodporne, obuwie codzienne, obuwie 

rekreacyjne, obuwie wspinaczkowe, obuwie damskie, obu-

wie męskie, obuwie dla motocyklistów, obuwie sportowe, 

obuwie do baseballu, obuwie do biegania, obuwie do boksu, 

obuwie do hokeja, obuwie do jazdy konnej, obuwie do rug-

by, obuwie do snowboardu, obuwie do trekkingu, obuwie 

lekkoatletyczne, obuwie na polowania, sandały, 35 usługi 

sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem In-

ternetu obuwia, obuwia ochronnego, ochronnego obuwia 

roboczego, obuwia chroniącego przed ogniem, obuwia 

zabezpieczającego przed wypadkami, obuwia ochronnego 

przeciw napromieniowaniu, obuwia ochronnego przeciw 

zagrożeniom biologicznym, obuwia ochronnego przeciw 

wyciekom chemicznym, obuwia ochronnego zapobiegają-

cego wypadkom lub urazom, obuwia roboczego, obuwia 

wojskowego, obuwia pustynnego, obuwia wodoodporne-

go, obuwia codziennego, obuwia rekreacyjnego, obuwia 

wspinaczkowego, obuwia damskiego, obuwia męskiego, 

obuwia dla motocyklistów, obuwia sportowego, obuwia 

do baseballu, obuwia do biegania, obuwia do boksu, obuwia 

do hokeja, obuwia do jazdy konnej, obuwia do rugby, obu-

wia do snowboardu, obuwia do trekkingu, obuwia lekkoatle-

tycznego, obuwia na polowania, sandałów.

(210) 465074 (220) 2016 12 12

(731) WOJCIESZOWIANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wojcieszów

(540) WOJCIESZOWIANKA-DOLNY ŚLĄSK GÓRNA PÓŁKA

(510), (511) 32 wody mineralne.

(210) 465075 (220) 2016 12 12

(731) PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) Protektor S.A.

(531) 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01

(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, 

obuwie chroniące przed ogniem, obuwie zabezpieczające 

przed wypadkami, obuwie ochronne przeciw napromienio-

waniu, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicz-

nym, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, 

obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, 

25 obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie pu-

stynne, obuwie wodoodporne, obuwie codzienne, obuwie 

rekreacyjne, obuwie wspinaczkowe, obuwie damskie, obu-

wie męskie, obuwie dla motocyklistów, obuwie sportowe, 

obuwie do baseballu, obuwie do biegania, obuwie do boksu, 

obuwie do hokeja, obuwie do jazdy konnej, obuwie do rug-

by, obuwie do snowboardu, obuwie do trekkingu, obuwie 

lekkoatletyczne, obuwie na polowania, sandały, 35 usługi 

sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem In-

ternetu obuwia, obuwia ochronnego, ochronnego obuwia 

roboczego, obuwia chroniącego przed ogniem, obuwia 

zabezpieczającego przed wypadkami, obuwia ochronnego 

przeciw napromieniowaniu, obuwia ochronnego przeciw 

zagrożeniom biologicznym, obuwia ochronnego przeciw 

wyciekom chemicznym, obuwia ochronnego zapobiegają-

cego wypadkom lub urazom, obuwia roboczego, obuwia 

wojskowego, obuwia pustynnego, obuwia wodoodporne-

go, obuwia codziennego, obuwia rekreacyjnego, obuwia 

wspinaczkowego, obuwia damskiego, obuwia męskiego, 

obuwia dla motocyklistów, obuwia sportowego, obuwia 

do baseballu, obuwia do biegania, obuwia do boksu, obuwia 

do hokeja, obuwia do jazdy konnej, obuwia do rugby, obu-

wia do snowboardu, obuwia do trekkingu, obuwia lekkoatle-

tycznego, obuwia na polowania, sandałów.



Nr  ZT04/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 65

(210) 465096 (220) 2016 12 12

(731) MAŁOPOLSKA WYTWÓRNIA MASZYN BRZESKO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

W UPADŁOŚCI, Brzesko

(540) MWM

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 6 pojemniki metalowe, 7 koparki (maszyny 

do robót ziemnych), zamiatarki samojezdne, maszyny i urzą-

dzenia do obsługi trakcji torowej, 12 nadwozia samochodów, 

pojazdy szynowo - drogowe, lokomotywy wąskotorowe, po-

jazdy do zbierania i transportu odpadów, dystrybutory pia-

sku , 37 naprawa, produkcja i konserwacja maszyn, obsługa 

i naprawy samochodów.

(210) 465117 (220) 2016 12 13

(731) KOPCZYŃSKI MACIEJ KULINARNE KREACJE, Kraków

(540) Kulinarne Kreacje

(531) 01.15.05, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, drukowa-

ne materiały dydaktyczne, drukowane materiały szkoleniowe, 

materiały szkoleniowe i instruktażowe, bony upominkowe, 

35 pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 

usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, admini-

strowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji 

do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji do ce-

lów działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące 

marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, 

doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-

czej, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja 

materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 

oferowanie próbek produktów, promocja sprzedaży, promo-

wanie działalności gospodarczej, publikowanie materiałów 

i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-

mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama 

i usługi reklamowe, marketing, sponsoring promocyjny, 

41 warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty do celów 

rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizacja 

warsztatów i seminariów, prowadzenie kursów, seminariów, 

szkoleń i warsztatów, organizowanie i prowadzenie warszta-

tów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warszta-

tów dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie warsztatów 

dla dzieci, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących 

gastronomii, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-

nie warsztatów [szkolenia], organizowanie warsztatów eduka-

cyjnych w dziedzinie gastronomii, udostępnianie informacji 

dotyczących szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń, szkole-

nia w zakresie odżywiania, szkolenia z prezentacji żywności, 

szkolenia w zakresie cateringu, usługi edukacyjne i szkole-

niowe, pokazy [do celów szkoleniowych], szkolenia związa-

ne z branżą restauracyjną, usługi konsultacyjne w dziedzinie 

zawodów kulinarnych, rozrywka związana z degustacją wina, 

organizowanie warsztatów w dziedzinie znajomości win 

i winiarstwa, warsztaty sommelierskie, organizowanie i pro-

wadzenie warsztatów barmańskich, organizowanie i prowa-

dzenie warsztatów baristycznych, organizacja i przeprowa-

dzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, organizacja 

i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, 

organizacja przyjęć, planowanie przyjęć, usługi planowania 

przyjęć, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, usługi 

prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez spe-

cjalnych, 43 doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepi-

sów kulinarnych, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, 

udostępnianie informacji o zawodzie barmanki i barmana, 

wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, usługi kate-

ringowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, 

usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żyw-

ność i napoje.

(210) 465129 (220) 2016 12 13

(731) ROBOTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) robotic

(531) 26.04.02, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 30 ciastka, ciasta, cukierki, czekolada, dropsy, ga-

laretki, guma do żucia nie do celów medycznych, herbata, 

kawa, lizaki, lody, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby pie-

karnicze, żelki.

(210) 465132 (220) 2016 12 13

(731) SAS MIECZYSŁAW ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI 

SAS, Owczary

(540) SAS

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 11 kotły wodne centralnego ogrzewania.

(210) 465141 (220) 2016 12 13

(731) ORGANIC PROJECT BŁASZCZYK HANCOCK SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa

(540) ORGANIC COFFEE & more

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12

(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, 

tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 

cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, 

proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 

przyprawy, lód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 

tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 465151 (220) 2016 12 13

(731) BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Darłowo

(540) BBS Bank
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(531) 27.05.02, 27.05.22, 29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane 

konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], infor-

macja o działalności gospodarczej, publikowanie tekstów 

reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 

zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sporzą-

dzanie wyciągów z konta, uaktualnianie materiałów rekla-

mowych, udostępnianie informacji o działalności gospodar-

czej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie 

platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-

rów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 

36 analizy fi nansowe, bankowość hipoteczna, bankowość 

online, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, handel 

walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, in-

formacje fi nansowe, inwestycje fi nansowe, inwestycje kapi-

tałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 

czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki [fi nan-

sowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokona-

nych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności 

dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie 

fi nansowe, transakcje fi nansowe, transfer elektroniczny środ-

ków pieniężnych, udostępnianie informacji fi nansowych 

za pośrednictwem strony internetowej, usługi banków 

oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi fi -

nansowania, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biu-

rowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 

fi nansami, zarządzanie nieruchomością.

(210) 465158 (220) 2016 12 14

(731) SZEIB MARIUSZ SEIKA FIRMA HANDLOWA, Poznań

(540) VABBI

(510), (511) 35 usługi franchisingowe w zakresie pomocy 

przy zakładaniu i prowadzeniu fi rm, usługi w zakresie sprze-

daży towarów takich jak: skóra i imitacja skóry, towary wyko-

nane ze skóry i imitacji skóry, torby, torebki, worki marynarskie, 

duże torby podróżne, plecaki, pasy, pasy do bagażu, futerały, 

walizeczki na kosmetyki, aktówki, dyplomatki, walizki, torby 

podróżne, portmonetki, portfele, teczki do dokumentów, 

kufry i sakiewki, parasole, parasolki od słońca, laski spacero-

we, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły gimnastyczne 

i sportowe.

(210) 465179 (220) 2016 12 14

(731) STRZELCZYK WITOLD BRACIA STRZELCZYK, 

Warszawa

(540) NATURAL POLAND ENERGY FROM NATURE

(531) 05.03.13, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.14

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 

olejki do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosme-

tycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 

płyny do pielęgnacji włosów, 5 ekstrakty roślinne do celów 

farmaceutycznych, białkowe suplementy diety, białkowe su-

plementy dla zwierząt, mleko w proszku dla niemowląt, od-

żywcze suplementy diety, żywność dla niemowląt, 29 mle-

ko, serwatka, mleczne produkty, napoje mleczne z przewagą 

mleka, masło, margaryna, masło kokosowe, mleko w proszku, 

mleko sfermentowane, mleko skondensowane, zsiadłe mle-

ko, dziczyzna, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso 

solone, mrożone owoce, olej i tłuszcz kokosowy [do celów 

spożywczych], olej kokosowy, olej kukurydziany, olej palmo-

wy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej sło-

necznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej 

z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego 

do celów kulinarnych, oleje jadalne, 31 pokarm dla zwierząt 

domowych, pokarm dla ptaków, owoce świeże, napoje dla 

zwierząt domowych, 32 soki, soki warzywne, owocowe 

nektary, bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, napoje izoto-

niczne, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje 

serwatkowe, piwo, piwo słodowe, aperitify bezalkoholowe, 

bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji na-

pojów, lemoniada, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 

koktajle bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, na-

poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 

na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, na-

poje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania 

napojów gazowanych, napoje na bazie owoców lub warzyw, 

pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy [napój], 

preparaty do produkcji napojów, sorbety [napoje], syrop 

do lemoniad, syropy do napojów, woda gazowana, woda 

mineralna [napoje], woda sodowa,soki, 33 alkohole wysoko-

procentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoho-

lowe, aperitify, brandy, cydr, gotowe napoje alkoholowe inne 

niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], koktajle, likiery, miód 

pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoho-

lowe zawierające owoce, wino, wódka, gorzkie nalewki.

(210) 465197 (220) 2016 12 14

(731) RANUSZKIEWICZ MARCIN ANYWHERE.PL, Gdańsk

(540) anywhere pl

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01

(510), (511) 9 programy do przetwarzania danych, programy 

komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy 

komputerowe do przetwarzania danych, programy kompu-

terowe do przetwarzania obrazów, oprogramowanie kom-

puterowe [programy] do zarządzania bazami danych, pro-

gramy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, 

publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej 

do pobrania, 16 publikacje drukowane, publikacje promo-

cyjne, publikacje reklamowe, 35 reklama i usługi reklamo-

we, usługi reklamy prasowej, promocja [reklama] podróży, 

udostępnianie powierzchni reklamowej, rozpowszechnia-

nie materiałów reklamowych, usługi agencji reklamowych, 

przygotowywanie publikacji reklamowych, pośrednictwo 

w zakresie reklamy, badania w zakresie reklamy, usługi rekla-

mowe, marketingowe i promocyjne, reklama online poprzez 

komputerowe sieci komunikacyjne, dystrybucja materiałów 

reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama 

za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-

ści Internetu, usługi dopasowywania w ramach sieci rekla-

mowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między 

reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, do-

radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-

tingu i promocji, promocja sprzedaży, 38 dostęp do treści, 

stron internetowych i portali, użytkowanie kablowych sieci 

telewizyjnych, usługi nadawania programów telewizyjnych, 

udzielanie dostępu do telewizji internetowej, transmisja 

programów telewizyjnych, usługi w zakresie komunikacji 

telewizyjnej, emisja programów telewizyjnych za pośrednic-

twem Internetu, usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablo-
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wej, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem 

globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bez-

przewodowych, 39 planowanie, organizowanie i rezerwacja 

podróży, usługi w zakresie organizowania wycieczek, usługi 

w zakresie organizowania transportu, usługi doradcze zwią-

zane z organizowaniem podróży, organizowanie biletów lot-

niczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, planowanie, 

organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 

elektronicznych, usługi rezerwacji w zakresie transportu, re-

zerwacja miejsc dla podróżnych, usługi rezerwacji w zakresie 

wycieczek, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur tury-

stycznych, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie 

przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informacyj-

ne związane z rezerwacjami podróży, usługi w zakresie rezer-

wacji biletów na podróże i wycieczki, udzielanie informacji 

na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednic-

twem Internetu, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi 

wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 

w Internecie, 42 tworzenie i utrzymywanie stron interne-

towych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, 

projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron in-

ternetowych, programowanie oprogramowania do platform 

internetowych, tworzenie platform internetowych do han-

dlu elektronicznego, usługi w zakresie projektowania witryn 

internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie 

stron internetowych, zarządzanie stronami internetowymi 

na rzecz osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek inter-

netowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, doradztwo 

związane z tworzeniem i projektowaniem stron interneto-

wych, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron interneto-

wych dla osób trzecich, 43 usługi w zakresie rezerwacji za-

kwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji 

zakwaterowania, udostępnianie informacji online dotyczą-

cych rezerwacji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania 

tymczasowego za pośrednictwem Internetu, świadczenie 

usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach.

(210) 465209 (220) 2016 12 15

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

TELPOL SPÓŁKA JAWNA ADAM KLESZCZ, BOŻENA 

KLESZCZ, Zawiercie

(540) SPECTRA

(531) 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 35 usługi dotyczące świadczenia pomocy 

w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu i ad-

ministrowaniu działalnością gospodarczą polegającą na pro-

wadzeniu galerii handlowej wielobranżowej, 36 dzierżawa 

obiektu handlowego.

(210) 465210 (220) 2016 12 15

(731) CLARUMLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo

(540) clarumLED

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów 

jak: układy sterujące do źródeł światła, przekształtniki zasi-

lające, czujniki ruchu i transformatory, półprodukty z bran-

ży elektrotechnicznej, zasilacze, przełączniki, oprawki, styki 

połączeniowe, adaptery, szynoprzewody, elektryczne złącza, 

gniazdka, wtyczki i kontakty, oprawki, puszki i tablice połą-

czeniowe, przełączniki elektryczne, przewody elektrycz-

ne, puszki przełącznikowe i rozgałęźne, regulatory światła, 

skrzynki do przyłączy, wyłączniki elektryczne, oświetlenie 

elektryczne, lampy elektryczne, taśmy LED, źródła światła 

LED, zamocowania źródeł światła z profi li metalowych.

(210) 465218 (220) 2016 12 15

(731) GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kraków

(540) Partner

(531) 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, rów-

nież za pośrednictwem Internetu: pojazdów samochodo-

wych, części pojazdów samochodowych oraz akcesoriów 

do pojazdów samochodowych, 36 pośrednictwo w zakre-

sie zawierania umów leasingu oraz umów kredytowych 

dotyczące pojazdów samochodowych, usługi brokerów 

i agentów ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w za-

kresie ubezpieczeń majątkowych, usługi w zakresie obrotu 

nieruchomościami, usługi najmu nieruchomości systemem 

timesharing, usługi w zakresie fi nansowania nieruchomości, 

usługi inwestowania w nieruchomości, 37 usługi serwisu 

i naprawy pojazdów samochodowych w zakresie mechani-

ki, blacharstwa i lakiernictwa, 39 usługi wynajmu pojazdów 

samochodowych.

(210) 465222 (220) 2016 12 15

(731) MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ONE DAY CLINIC

(531) 26.05.02, 26.05.04, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo fi nan-

sowe i ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, 

prywatne ubezpieczenia zdrowotne, pośrednictwo ubez-

pieczeniowe, udzielanie informacji dotyczących usług fi nan-

sowych i ubezpieczeniowych, usługi fi nansowe, pieniężne 

i bankowe, usługi fi nansowania, udostępnianie i aranżowanie 

fi nansowania, fi nansowanie opieki zdrowotnej, dokonywa-

nie transakcji fi nansowych, pośrednictwo w usługach fi nan-

sowych, programy oszczędnościowe dotyczące opieki zdro-

wotnej, programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń 

zdrowotnych, usługi zarządzania fi nansowego dotyczące in-

stytucji medycznych, 43 tymczasowe zakwaterowanie, orga-

nizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 

usługi hotelowe, usługi w zakresie zakwaterowania w hote-

lach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, 44 usłu-

gi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, 

usługi optyczne, ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych 

i opieki zdrowotnej, usługi sanatoriów, usługi opieki nad pa-

cjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, organizowanie 

zakwaterowania w sanatoriach, organizowanie zakwatero-

wania w domach dla rekonwalescentów, badania w zakresie 

diagnozy stanu zdrowia, opracowywanie indywidualnych 

programów rehabilitacji fi zycznej, profesjonalne doradztwo 

w zakresie ochrony zdrowia, usługi informacyjne w zakresie 

opieki zdrowotnej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-

dy ludzi, usługi Spa.
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(210) 465243 (220) 2016 12 15

(731) FIRMA DYSTRYBUCYJNA KABANOS K. SZEPIOŁA S. 

STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn

(540) WARMIOK

(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, 

fl aki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbasy, konserwy mięsne, 

mięso, mięso konserwowe, mięso solone, smalec, szynka, 

wątroba, wędliny, wieprzowina, jelita do wyrobu kiełbas, 

39 dostawa towarów, przewożenie towarów, składowanie 

towarów, transport.

(210) 465267 (220) 2016 12 15

(731) KĘDZIORA BOŻENA FIRMA HANDLOWA KABIS, 

Łuszczów I

(540) DYWAN SKETCH

(510), (511) 27 dywany, kobierce.

(210) 465287 (220) 2016 12 16

(731) SEGIET ADAM MASARNIA SEGIET, Goleniowy

(540) S Segiet Wyroby tradycyjne Masarnia Segiet 

Goleniowy

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.09, 26.04.06, 

24.09.01, 27.05.21

(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 

koncentraty, mięso konserwowane, konserwy mięsne, kon-

serwy mięsno - warzywne, tłuszcze jadalne, smalec, pasty 

do kanapek, wędliny, kiełbasy, szynki, pasztety, przekąski 

na bazie mięsa i drobiu, wyroby garmażeryjne na bazie mię-

sa lub drobiu, galarety mięsne, dania gotowe z mięsa, bulion, 

mięso solone, bekon, kaszanka, zupy, fl aki, tradycyjne wyro-

by wędliniarskie.

(210) 465338 (220) 2016 12 19

(731) NOCOWANIE. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) Nocowanie.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-

puterowych bazach danych, informacja o działalności go-

spodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, rekla-

ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 

rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 

udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-

średnictwem strony internetowej, usługi doradztwa w za-

kresie działalności gospodarczej, wynajmowanie przestrze-

ni reklamowej, zarządzanie hotelami, 42 hosting serwerów, 

hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa 

[SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, 

projektowanie systemów komputerowych, przechowywa-

nie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron 

internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszu-

kiwarek internetowych, wynajmowanie serwerów WWW, 

43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy tury-

styczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjona-

tach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi 

rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 

[zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 

czasowy.

(210) 465341 (220) 2016 12 19

(731) NOCOWANIE. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) Nocowanie.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-

puterowych bazach danych, informacja o działalności go-

spodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, rekla-

ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 

rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 

udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-

średnictwem strony internetowej, usługi doradztwa w za-

kresie działalności gospodarczej, wynajmowanie przestrze-

ni reklamowej, zarządzanie hotelami, 42 hosting serwerów, 

hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa 

[SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, 

projektowanie systemów komputerowych, przechowywa-

nie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron 

internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszu-

kiwarek internetowych, wynajmowanie serwerów WWW, 

43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy tury-

styczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjona-

tach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi 

rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 

[zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 

czasowy.

(210) 465343 (220) 2016 12 19

(731) NOCOWANIE. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) Nocowanie.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-

puterowych bazach danych, informacja o działalności go-

spodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, rekla-

ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 

rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 

udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-

średnictwem strony internetowej, usługi doradztwa w za-

kresie działalności gospodarczej, wynajmowanie przestrze-

ni reklamowej, zarządzanie hotelami, 42 hosting serwerów, 

hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa 

[SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, 

projektowanie systemów komputerowych, przechowywa-

nie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron 

internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszu-

kiwarek internetowych, wynajmowanie serwerów WWW, 

43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy tury-

styczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjona-
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tach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi 

rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 

[zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 

czasowy.

(210) 465346 (220) 2016 12 19

(731) FABRYKA AMUNICJI MYŚLIWSKIEJ FAM-PIONKI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pionki

(540) FAM PIONKI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18

(510), (511) 13 amunicja myśliwska, śrutowa i kulowa, amu-

nicja sportowa i specjalna, amunicja z pociskami gumowy-

mi, amunicja sztucerowa i sygnalizacyjna, amunicja bojowa, 

amunicja proszkowa, proch pirotechniczny, naboje gumowe, 

komponenty do amunicji myśliwskiej i sportowej.

(210) 465364 (220) 2016 12 19

(731) Novartis AG, Basel, CH

(540) AMIDIPPON

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 

u ludzi.

(210) 465365 (220) 2016 12 19

(731) Novartis AG, Basel, CH

(540) DIPPERAM

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie pre-

paraty sercowo-naczyniowe.

(210) 465366 (220) 2016 12 19

(731) WALUS ARKADIUSZ, Warszawa

(540) BIKE EXPO NARODOWY TEST ROWEROWY

(531) 18.01.05, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 16 prospekty, broszury i ulotki, czasopisma, 

książki, plakaty, karty pocztowe, kalendarze, 35 organizowa-

nie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 

39 usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, 

usługi rezerwowania transportu pasażerskiego, usługi biur 

podróży, 40 usługi poligrafi czne, drukowanie materiałów re-

klamowych, obróbka materiałów reklamowych, nanoszenie 

nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym, 41 or-

ganizowanie targów, imprez i wystaw w celach rozrywko-

wych, kulturalnych rekreacyjnych i edukacyjnych, organizo-

wanie szkoleń, konferencji, festiwali, konkursów sportowych, 

prowadzenie zawodów sportowych, publikowanie książek 

i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-

mowe, usługi wydawnicze, 42 zarządzanie portalami inter-

netowymi, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania 

portali internetowych.

(210) 465368 (220) 2016 12 19

(731) ZAJKOWSKA EDYTA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ZED, Grabice

(540) Firma ZED

(510), (511) 35 promocja sprzedaży, konsultacje w zakresie 

technik sprzedaży i programów sprzedaży, marketing han-

dlowy [inny niż sprzedaż], zarządzanie personelem zajmują-

cym się sprzedażą, usługi reklamowe i promocyjne w zakre-

sie sprzedaży, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż 

towarów, usługi sprzedaży detalicznej drzwi, usługi sprze-

daży detalicznej okien, reklama, usługi sprzedaży ogrodzeń, 

usługi sprzedaży napędów elektrycznych i sterowań, usługi 

sprzedaży rolet, markiz, systemów zaciemniających, usługi 

sprzedaży parapetów, schodów, usługi sprzedaży bram gara-

żowych, usługi sprzedaży ogrodów zimowych, wiatrołapów, 

37 montaż zamków, montaż drzwi, montaż folii okiennych, 

montaż okuć okiennych, usługi montażu zasłon, montaż 

żaluzji i rolet, montaż okuć do drzwi, montaż drzwi i okien, 

montaż ogrodzeń, montaż napędów elektrycznych i stero-

wań, montaż rolet, markiz, systemów zaciemniających, mon-

taż parapetów, schodów, montaż bram garażowych, montaż 

ogrodów zimowych, wiatrołapów.

(210) 465369 (220) 2016 12 19

(731) KRAJEWSKI ARKADIUSZ PRACOWNIA RĘKAWICZEK 

SKÓRZANYCH MARKO, Zduńska Wola

(540) V VITTORINI

(531) 03.04.07, 03.04.26, 24.01.05, 24.01.19, 24.09.01, 24.09.05, 

27.05.01

(510), (511) 18 portfele skórzane, torebki skórzane, 25 ręka-

wice skórzane.

(210) 465377 (220) 2016 12 19

(731) ART ZONE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK

(540) Warsztaty Świętego Mikołaja

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 

sportowa i kulturalna.

(210) 465387 (220) 2016 12 19

(731) RIPOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mostki

(540) RIPOK

(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 38 działalność związana ze zbieraniem, przetwa-

rzaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

(210) 465402 (220) 2016 12 19

(731) SĘKPOL JAN KOWAL SPÓŁKA JAWNA, Gręboszów
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(540) VIVENTO

(510), (511) 19 drewno, drewno budowlane, wyroby z drew-

na dla budownictwa, drzwi, okna, parapety, podłogi, par-

kiety, mozaiki, schody, balustrady, listwy wykończeniowe, 

boazerie, tarcica, palisady drewniane, więźba dachowa, po-

krycia dachowe niemetalowe, bale, niemetalowe konstrukcje 

budynków, domy drewniane, altany, ogrodzenia niemetalo-

we, drewniane elementy architektury ogrodowej, 40 usługi 

stolarskie i ciesielskie, usługi tartaczne.

(210) 465406 (220) 2016 12 19

(731) ŚCIANA WOJCIECH BROWAR CZTERY ŚCIANY, 

Krzyżanowice

(540) Cztery Ściany

(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wy-

ciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel 

(wyciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki 

na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bez-

alkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemo-

niada, likiery (preparaty do sporządzania -), moszcz, napoje 

bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, na-

poje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 

o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, na-

poje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotonicz-

ne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje sportowe 

wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce 

(bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bez-

alkoholowe, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój], 

preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezal-

koholowe z -), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], 

syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz 

-), niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda 

gazowana (preparaty do produkcji -), woda litowa, woda mi-

neralna (produkty do wytwarzania -), woda mineralna [napo-

je], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol 

ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe 

(ekstrakty -), alkoholowe (esencje -), alkoholowe ekstrak-

ty owocowe, anyżówka [likier], anyżówka [likier], aperitify, 

arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), bran-

dy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie 

nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 

gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, 

likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe (z 

wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira 

[napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino 

z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole 

i likiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, 43 bary szyb-

kiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastro-

nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 

restauracje samoobsługowe, restauracje samoobsługowe, 

usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 465470 (220) 2016 12 20

(731) KOZIK ALEKSANDER, JAROS MARCIN KOJAR SPÓŁKA 

CYWILNA, Opole

(540) Karty Dżentelmenów Imprezowa gra karciana bez 

kurtuazji i pruderii

(531) 27.05.01, 25.01.99

(510), (511) 28 karty do gry, gry planszowe.

(210) 465504 (220) 2016 12 21

(731) KRAJOWA FEDERACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH, 

Warszawa

(540) KRAJOWA FEDERACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH 

SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

(531) 27.05.01, 02.07.13, 02.07.23, 21.03.01, 29.01.13, 27.01.06

(510), (511) 41 zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne, 

edukacja, trening i instruktaż sportowy, organizowanie i prze-

prowadzanie zawodów, turniejów, wydarzeń, imprez i kon-

kursów sportowych, organizowanie i prowadzenie i obsługa 

szkoleń sportowych, seminariów, sympozjów, konferencji, 

warsztatów, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, 

usługi doradcze w zakresie organizowania wydarzeń spor-

towych, kulturalnych i rekreacyjnych, usługi wyrównywania 

szans podczas imprez sportowych, udzielanie informacji 

związanych ze sportem, wydarzeniami sportowymi, eduka-

cją sportową.

(210) 465530 (220) 2016 12 22

(731) THEFACESHOP Co., Ltd.,Seul, KR

(540) TOMARU

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty antystatyczne do celów 

domowych, środki zmiękczające do prania, wybielacze sto-

sowane w pralnictwie, preparaty do odżywiania włosów, 

preparaty do układania włosów, kremy oczyszczające do ce-

lów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne, środki do pielę-

gnacja ciała i urody, olejki aromatyczne do celów domowych, 

maski kosmetyczne, maseczki upiększające, kostki mydła 

do użytku domowego, preparaty do czyszczenia, detergen-

ty do użytku domowego, preparaty do mycia włosów, mydła 

do użytku osobistego, pasta do zębów, szampony dla zwie-

rząt domowych, kosmetyki dla zwierząt, preparaty do prania, 

detergenty do prania, artykuły toaletowe, mianowicie szam-

pony, odżywki do włosów, olejki eteryczne i esencjonalne.

(210) 465531 (220) 2016 12 22

(731) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, DE

(540) COMPACTO

(510), (511) 7 elektryczne urządzenia i sprzęty gospodarstwa 

domowego i kuchenne ujęte w klasie 7, w szczególności 

elektryczne urządzenia i sprzęty kuchenne, w tym ostrzałki, 

młynki, miksery, ugniatacze, wyciskacze do owoców, maszy-

ny do wyciskania soku, wirówki do soków, maszynki do mie-

lenia, urządzenia tnące, narzędzia z napędem elektrycznym, 

otwieracze do puszek, urządzenia do szlifowania noży, oraz 

maszyny i urządzenia do produkcji napojów i/lub przygoto-

wywania jedzenia, pompki do dozowania schłodzonych na-

pojów, elektryczne automaty sprzedające napoje i żywność, 

automaty do sprzedaży, elektryczne zgrzewarki do tworzyw 

sztucznych (opakowań), elektryczne urządzenia do usuwa-

nia odpadów, mianowicie maszyny do usuwania odpadków 
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i kompresujące śmieci, urządzenia do mycia naczyń stoło-

wych, maszyny i urządzenia elektryczne do prania i czyszcze-

nia odzieży (ujętej w klasie 7), w tym pralki, suszarki wirów-

kowe, prasownice, prasowalnice, ujęte w klasie 7, elektryczne 

urządzenia czyszczące do gospodarstwa domowego, w tym 

elektryczne urządzenia do mycia okien, elektryczne urządze-

nia do czyszczenia butów oraz odkurzacze, urządzenia do od-

kurzania na mokro i sucho, odkurzacze roboty, roboty do prac 

domowych, części do wszystkich wyżej wymienionych towa-

rów, ujętych w klasie 7, węże, rury, fi ltry przeciwpyłowe i worki 

do nich, wszystkie przeznaczone do odkurzaczy, 9 wagi ku-

chenne, wagi łazienkowe, (elektryczne/elektroniczne) zdalnie 

sterowane urządzenia sygnalizacyjne i kontrolne do maszyn 

i przyborów gospodarstwa domowego i kuchennych, zapi-

sane i niezapisane nośniki danych do odczytu maszynowe-

go przeznaczone do sprzętów gospodarstwa domowego, 

urządzenia do przetwarzania danych i programy do przetwa-

rzania danych do sterowania i obsługi urządzeń gospodar-

stwa domowego, dozymetry, części oraz dodatkowe części 

do wszystkich wyżej wymienionych towarów ujętych w kla-

sie 9, 11 urządzenia do podgrzewania, generowania pary oraz 

gotowania, w szczególności piece, urządzenia do pieczenia, 

prażenia/pieczenia, grillowania, opiekania, rozmrażania oraz 

podgrzewania, podgrzewacze wody, grzałki nurnikowe, urzą-

dzenia do powolnego gotowania, kuchenki mikrofalowe, 

gofrownice elektryczne, urządzenia do gotowania jajek, fryt-

kownice elektryczne, elektryczne ekspresy do herbaty i kawy, 

maszyny do espresso, ekspresy automatyczne do kawy (ujęte 

w klasie 11), urządzenia chłodnicze, w szczególności lodówki, 

zamrażarki szafkowe, szafy chłodnicze, urządzenia do chło-

dzenia napojów, lodówko-zamrażarki, zamrażarki, maszyny 

i przyrządu do produkcji lodu, instalacje i urządzenia do su-

szenia, w szczególności suszarki bębnowe, suszarki do ubrań, 

suszarki do rąk, suszarki do włosów, lampowe promienniki 

podczerwieni (inne niż do użytku medycznego), wkłady 

grzewcze (nie do celów medycznych), elektryczne koce (nie 

do celów medycznych), urządzenia wentylacyjne, zwłaszcza 

wentylatory, fi ltry do okapów kuchennych, urządzenia od-

prowadzające parę wodną i okapy wentylacyjne do kuchni, 

urządzenia klimatyzacyjne oraz przyrządy do poprawiania 

jakości powietrza, nawilżacze powietrza, urządzenia do dez-

odoryzacji powietrza, zapachowe urządzenia dezodoryzu-

jące nie do użytku osobistego, urządzenia oczyszczające 

powietrze, urządzenia do zaopatrywania w wodę i do ce-

lów sanitarnych, zwłaszcza armatury do wytwarzania pary, 

instalacje do wentylacji i do zaopatrywania w wodę, bojlery, 

akumulacyjne ogrzewacze wody oraz urządzenia do przepły-

wowego podgrzewania wody, zlewozmywaki, pompy ciepła, 

części do wszystkich wyżej wymienionych w klasie 11, krany 

do dystrybucji schłodzonych napojów do stosowania w po-

łączeniu z urządzeniami do chłodzenia napojów (inne niż au-

tomaty sprzedające).



Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 460633, 462439, 462444, 462624, 463681

2 460620

3 459899, 460620, 462444, 462800, 463345, 463671, 464157, 464521, 464717, 465179, 465530

4 463186, 463387, 464007, 464821

5 457196, 457260, 462444, 463103, 463169, 463268, 463273, 463345, 463447, 463448, 463462, 463671, 463681, 

463774, 463776, 464094, 464131, 464157, 464518, 464521, 464760, 464761, 465179, 465364, 465365

6 464642, 464735, 465096

7 462429, 462650, 462668, 463103, 463507, 463940, 463976, 464135, 464142, 465096, 465531

8 459068, 460620, 462650, 463103

9 455814, 457290, 457322, 462133, 462296, 462490, 462926, 462984, 463103, 463447, 463448, 463478, 463659, 

463976, 464031, 464049, 464058, 464092, 464154, 464240, 464355, 464357, 464358, 464424, 464560, 464728, 

465072, 465073, 465075, 465197, 465531

10 460620, 463103, 464031

11 460639, 462209, 462458, 463103, 463269, 463466, 463478, 463940, 464424, 464767, 464785, 465132, 465531

12 461730, 463103, 463976, 464559, 465096

13 465346

14 459068, 459899, 460690, 460691, 462800, 463525, 464735, 465006, 465009

16 457290, 457322, 462208, 462454, 462984, 463103, 463466, 463505, 464049, 464154, 464240, 464355, 464357, 

464358, 464560, 464728, 464785, 464831, 465006, 465009, 465117, 465197, 465366

17 464630

18 459899, 460690, 460691, 465006, 465009, 465369

19 460633, 464352, 465402

20 459068, 463466, 464662

21 463103, 463466, 465006, 465009

22 464642

24 463466, 465006, 465009

25 457290, 457322, 459899, 462571, 462800, 463369, 464736, 464796, 465006, 465009, 465072, 465073, 465075, 

465369

27 465267

28 462571, 464048, 464049, 464355, 464357, 464358, 464636, 465006, 465009, 465470

29 460362, 462799, 463103, 463556, 464410, 464411, 464414, 464530, 464537, 464701, 464702, 465017, 465179, 

465243, 465287

30 462129, 462140, 462885, 462892, 462954, 463103, 463556, 463779, 464302, 464530, 464587, 464736, 465129, 

465141

31 462419, 463103, 463169, 464094, 464530, 465179

32 459513, 462880, 463103, 463384, 463389, 463626, 464530, 464607, 464762, 464764, 465074, 465179, 465406

33 462780, 463485, 463547, 463810, 464148, 464530, 464762, 464764, 465179, 465406

34 461787, 461788

35 457260, 457290, 457322, 460362, 460620, 461211, 461730, 461983, 462129, 462296, 462419, 462454, 462490, 

462571, 462624, 462926, 462988, 463084, 463103, 463186, 463269, 463366, 463387, 463466, 463478, 463500, 

463505, 463507, 463659, 463671, 463715, 463716, 463888, 464007, 464014, 464048, 464049, 464058, 464079, 

464092, 464094, 464135, 464142, 464154, 464240, 464352, 464355, 464357, 464358, 464477, 464530, 464575,
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1 2

35 464579, 464607, 464648, 464694, 464728, 464735, 464736, 464821, 464864, 465006, 465009, 465017, 465018, 

465072, 465073, 465075, 465117, 465151, 465158, 465197, 465209, 465210, 465218, 465338, 465341, 465343, 

465366, 465368

36 455814, 462133, 462296, 462454, 462490, 462804, 462988, 463046, 463505, 463659, 464154, 464321, 465151, 

465209, 465218, 465222

37 462296, 462454, 462668, 463266, 463269, 463478, 463507, 463645, 463976, 464321, 464642, 465096, 465218, 

465368

38 455814, 457290, 457322, 458368, 461500, 461501, 462490, 462926, 462984, 463366, 463478, 463500, 463659, 

464049, 464355, 464357, 464358, 464560, 464575, 464579, 464728, 465197, 465387

39 457260, 461211, 462209, 462454, 462624, 463186, 463266, 463387, 463504, 464065, 464769, 464821, 465007, 

465197, 465218, 465243, 465366

40 462209, 462454, 463084, 463103, 463269, 463505, 464014, 464065, 464735, 464821, 465366, 465402

41 455814, 457290, 457322, 460633, 461500, 461501, 462133, 462444, 462454, 462490, 462714, 462984, 463084, 

463103, 463266, 463366, 463621, 463659, 463687, 463715, 463716, 464049, 464058, 464079, 464153, 464355, 

464357, 464358, 464477, 464530, 464560, 464575, 464579, 464609, 464636, 464694, 464728, 464763, 464776, 

464831, 464993, 465018, 465117, 465197, 465366, 465377, 465504

42 455814, 457290, 457322, 458368, 461500, 461501, 462444, 462490, 462926, 462984, 463103, 463387, 463478, 

463687, 464014, 464049, 464058, 464065, 464092, 464321, 464728, 465197, 465338, 465341, 465343, 465366

43 460362, 461892, 462003, 462419, 462454, 462988, 463556, 463645, 464007, 464049, 464079, 464734, 464776, 

464864, 464996, 465018, 465117, 465141, 465197, 465222, 465338, 465341, 465343, 465406

44 460620, 461169, 461979, 461980, 462193, 462444, 462454, 463103, 463687, 463984, 464058, 464092, 464153, 

464521, 464776, 465222

45 457290, 457322, 462926, 463715, 463716, 464049, 464058, 464636, 464728



Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH

W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

+IQ Medycyna 464092

Accu Sperm 463345

ACE APPLE & CIDER 463485

AF-M 464630

akwatech 463940

amia targi technologii obróbki drewna 

i produkcji mebli 464575

AMIDIPPON 465364

anywhere pl 465197

AUTHOR 464662

banieczka 463507

BankMail 458368

BASIEŃKI 464702

BATON MOCY 464302

BBS Bank 465151

Belgica Pawelec de Weerd 463169

BEST-POL PVC & STEEL SOLUTIONS 464642

Bielenda Odmładzająca Karboksyterapia 464717

BIKE EXPO NARODOWY TEST ROWEROWY 465366

BIOTANIQE DERMOSKIN EXPERT 464157

BIRBANT 464607

BOSS KEBAB 460362

BUNI 464701

C S City SHARK FAST BUT...NOT FURIOUS 461211

CA24 Mobile 464154

Cammino Restauracja Rodzinna 462003

CINKCIARZ 462133

clarumLED 465210

CLUB Wesele 464079

CollGel Stomatologiczny 

żel kolagenowo-peptydowy na dziąsła 464521

Colloquia Communia 464763

COMPACTO 465531

CP PRO 463976

Cztery Ściany 465406

daddy’s burger 464996

Daisy 462208

dębica 464785

DIPPERAM 465365

DOLINA NOTECI WIĘCEJ NIŻ KARMA 462419

DYWAN SKETCH 465267

E28 464135

E28s 464142

EBIKE 464559

edukacja 464477

EmFarma Plus 462439

ENDORFINA 462800

ENSI KANCELARIA EKSPERTÓW 463716

ENSI 463715

epsilio 464352

Ergokantor 455814

EYELOVE EXCLUSIVE 1-DAY 463448

EYELOVE EXCLUSIVE PRO 463447

FAM PIONKI 465346

Familiowo FAMILY THINKING 462571

FINANSOWY NINJA 464560

Firma ZED 465368

FITMICHA 464864

FLIS Happy Max Crispy coconut choco wafer 463779

formuła DUO COMPLEX 464760

FORT24.pl 464769

FRIDAY MIX 464411

frucolor 464764

FUNDACJA WETERANÓW 

POSZKODOWANYCH 461980

FUNDACJA WETERANÓW 461979

GCT GROM COMBAT TRAINING 464831

GOMETAL P. GORYŃSKI 463504

GÓRSKI DIAMENT 463525

Greenpal 463186

Hity na MAXXXa 464049

Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO 

z Jabłek NATURALNIE MĘTNY 

BEZPOŚREDNIO Z OWOCÓW 

Tak powstaje nasz sok: 463389

Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO 

z Jabłek z Czarną Porzeczką DUŻA ILOŚĆ 

MIĄŻSZU BEZPOŚREDNIO Z OWOCÓW 463384

HSB 463369

ING PAN 462984

inoxprime 460620

INUPRIN  464131

IQ Pharma 464058

JACK PEAR & CIDER 463547

Karty Dżentelmenów Imprezowa 

gra karciana bez kurtuazji i pruderii 465470

KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY 

PYSZNE CIACHO Z NADZIENIEM 

OWOCOWYM O SMAKU 

CZARNEJ PORZECZKI 462140

kotinka 462624
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KRAJOWA FEDERACJA SPORTU 

DLA WSZYSTKICH SPORTOWY 

TURNIEJ MIAST I GMIN 465504

kroplówka 463681

Kulinarne Kreacje 465117

Lato Kwiatów 461983

LED SOLARIS 464424

LEONARDO HOLDING 463659

LEX ET ORDO 464636

lombard 66 463046

LORD CENTRUM HANDLOWE 462988

lotto plus 464355

m MLEKOVITA paluszki serowe cheese 

sticks MiaMu 1 porcja dla Ciebie 

1 portion for you 465017

m. 460691

magnetic chocake 462954

mal-pol 464014

MassKICK 463626

Metropolis 462804

Męski Salon Fryzjerski Finezja 

rok założenia 1958. 464153

mFLOTA ORLEN 462296

MILK DREAMS 463268

mini lotto 464357

Miodula Tatrzańska RÓŻANA 462780

moie 460690

MOL 464728

MOTOMAXIMUS 462668

MOVUTO 464609

Mr. Fire 460639

multi multi 464358

MultiSport 465018

MWM 465096

N PARK 464321

Na stawy Doppelherz 463774

NALMED CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ 

I ZABURZEŃ 461169

NATURAL POLAND ENERGY FROM NATURE 465179

Natural Style 464796

Neurofl ow aktywny trening słuchowy 463687

Niezbędnik Wędkarza 463366

Nocowanie.pl 465338

Nocowanie.pl 465341

Nocowanie.pl 465343

OBUDŹ MARZENIA 464587

ocar 461730

odo ODZIEŻ DOM OBUWIE 465009

odo 465006

ONE DAY CLINIC 465222

ORGANIC COFFEE & more 465141

OssówPark CENTRUM HANDLOWE 462454

OTX care 463671

paddleboard 464048

Partner 465218

PASJA KRZYSZTOF HEZNER 463266

PEHAMET 464735

PEJER 462490

pepita 459899

Pewexelektro 464767

PGG 463387

PHILIP MORRIS CAPSULE PM VENI. VIDI. VICI 461787

PHILIP MORRIS SELECT TOBACCOS 

BLEUE PM VENI. VIDI. VICI 461788

PO PROSTU PRĄD 464821

POLIPSYCHOGRAF 464031

POLSKI GIPS 460633

popcorn fi lm 463084

POZYTYWNIK 464240

Primma 462885

PRO DEFENSE 464579

ProBiotics Polska 462444

ProbioVit 464761

Professional HR 464648

Protektor S.A. 465073

Protektor S.A. 465075

Protektor 465072

Pura 464537

Q AQUA BATOS 463888

QUEEN 464518

R 461500

RENTIS Smart way to rent a car 465007

Restauracja GJG ZA MUREM Apartamenty 461892

RIPOK 465387

RoboMotel ParkCar - Sleep and Go 463645

robotic 465129

Royal apple jabłko Premium 100% sok 

POLSKIE JABŁKA Z POLSKICH SADÓW 

www.sok-naturalny.com 459513

RPŻP PRODUKT REKOMENDOWANY 

RADA PROMOCJI ŻYWNOŚCI 

PROZDROWOTNEJ 464530

RSO 462209

RUNPORT 461501

S Segiet Wyroby tradycyjne Masarnia

 Segiet Goleniowy 465287

S SELLORI 459068

SAS 465132

SD SKANDYNAWSKI DOM 463466

SENIOR APARTMENTS 464776

SHORTI 457196

SilverWave 464694

simplysign 462926

SINCE 1987 Butcher’s natural nutrition 464094
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SKY PROMOTION ? 464065

SMACKER 464410

SMAKER 464414

Smart Data LIGHTS 463478

SMILK 463273

SPECTRA 465209

sportiva.pl 463984

sportowa Silesia.PL portal 

pozytywnych wrażeń sportowych 463500

STEINHAUS 462650

Studio Beauty Paradise 462193

Szczypta Chilli 457322

SZKOŁA NAUKI JAZDY Rally Team 462714

Taki był dzień 457290

TAXIVITAL 463462

Titan Wood-Mizer 462429

TOMARU 465530

Trattoria da Antonio 463556

trizer 464736

TS 464007

UP TO DATE FESTIVAL BIAŁYSTOK 464993

V VITTORINI 465369

VABBI 465158

Very Berry 464734

VIVAT 462892

VIVENTO 465402

WALIGÓRA 463810

WARMIOK 465243

Warsztaty Świętego Mikołaja 465377

Water BLOCKER Aroma 462458

WAWEL-Dzielmy się radością! 462129

WBOXy 463269

Wellcome Institute 463621

Wędliny z nocnej zmiany 462799

WHITE SPACE AUCTION 463505

Witaminy i minerały od A do Z Doppelherz 463776

WOJCIESZOWIANKA-DOLNY ŚLĄSK 

GÓRNA PÓŁKA 465074

WYBO 462880

X-tract 464762

ŻUBRÓWKA Piękny & Bestia 

CYDR & ŻUBRÓWKA 464148



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R. 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy 

(w przypadku znaków grafi cznych ozn. CFE oraz klasy elementów grafi cznych znaku), klasy towarowe.

1326470 SMART GRIP 9

1326686 Q

CFE: 27.05.21, 29.01.12 7

1326892 KRONWERK

CFE: 24.09.02, 27.05.07, 29.01.01 6, 7, 8, 9, 20

1327008 SPA Cotton

CFE: 05.03.14, 29.01.12 3

1327411 ROADCRUZA

CFE: 27.05.17 12



WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.  

NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3  1327008 

6  1326892 

7  1326686, 1326892 

8  1326892 

9  1326470, 1326892 

12  1327411 

20  1326892



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 grafi cznych ozn. CFE oraz klasy elementów grafi cznych 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.

1253188 PULSE (2015 04 27) 10, 21

1326220 CRRC (2016 04 19)

CFE: 27.05.17 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39, 40, 41, 43

1326232 NYMABIS (2016 07 28, 2016 05 12) 5

1326233 NOABSOR (2016 07 28, 2016 05 12) 5

1326264 Fantec (2016 09 28) 9

1326284 WARMON (2016 09 08) 6, 9, 11, 17

1326294 wigglesteps (2016 07 01, 2016 03 25)

CFE: 27.05.10 25

1326307 NEUROVITY (2016 08 01, 2016 02 04) 1

1326346 alpina (2016 04 26, 2015 10 28)

CFE: 27.05.01 25, 28

1326411 ON OFF POWER (2016 10 24, 2016 06 10) 12

1326414 Pionir NEGRO EXCLUSIVE ODZACAR GRLA 

(2016 10 17)
CFE: 01.15.09, 02.01.15, 03.13.05, 05.03.15, 

05.07.12, 08.01.19, 14.11.01, 24.03.02, 29.01.15

30

1326453 BOUCHER Jean Roz DEPUIS 1892 

(2016 09 01, 2016 03 02)
CFE: 25.01.15, 26.04.09, 

27.05.10, 29.01.13

16, 29, 35, 38, 41

1326459 ON OFF PRO (2016 11 02, 2016 06 10) 12

1326460 URBAN POWER (2016 11 02, 2016 06 10) 12

1326502 Old Monk MOHAN MEAKIN LIMITED.ESTD. 

1855 (2016 05 23)
CFE: 02.01.03, 25.01.15 32

1326504 NewAir (2016 10 03, 2016 04 01) 1, 19, 42

1326513 2016 04 19)

CFE: 28.03.00 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 

39, 40, 41, 42, 43
1326549 EASTAR (2016 05 26)

CFE: 26.01.24, 28.03.00 1

1326579 NEIRAXIN B (2016 09 02, 2016 05 23)

CFE: 28.05.00 5, 30

1326646 SLOWWALK (2016 09 07)

CFE: 27.05.22, 29.01.12 25

1326654 Inovag LADENBAU (2016 10 24, 2016 09 21)

CFE: 27.05.01 6, 20, 35, 37, 39, 40, 42

1326655 INOVAG LADENBAU 

(2016 10 24, 2016 09 21)

6, 20, 35, 37, 39, 

40, 42
1326664 GARNIER BOTANIC SECRETS 

(2016 09 27, 2016 06 15)

3

1326702 MeCheck (2016 10 25) 10

1326718 ROMANTI (2016 10 25)

CFE: 28.03.00 14

1326720 MOTION SAND (2016 10 25)

CFE: 06.01.02, 27.05.01, 28.03.00 28

1326733 SEAKOO (2016 09 07)

CFE: 27.05.17 7

1326755 VENTURE (2016 04 29, 2015 10 30) 3

1326765 NIVEA hairmilk (2016 08 12, 2016 04 13)

CFE: 05.03.11, 19.07.25, 26.04.16, 29.01.12 3

1326806 SPEEDING WORLD, GENCO FORWARD 

(2016 07 04)
CFE: 01.01.01, 03.01.01, 24.03.07 12

1326807 FIXTEC (2016 07 11) 8, 9

1326811 STREETK (2016 08 30)

CFE: 27.05.17 28

1326814 2016 08 30)

CFE: 01.01.01, 26.11.03, 28.03.00 20

1326865 JALA (2016 09 01)

CFE: 27.05.01 3

1326875 EVELIA (2016 09 22) 21

1326902 VITEAU (2016 05 19, 

2015 11 19)

11, 29, 31, 32, 35, 39, 

41, 43, 44
1326935 ISANA KIDS (2016 08 08, 2016 02 11)

CFE: 04.02.01, 26.01.03, 

27.05.10, 29.01.15

3, 5, 35

1326988 TOP CAT (2016 05 25)

CFE: 04.03.07 35, 38, 41, 42, 44, 45

1327064 baumann group, the kitchen family 

(2016 06 29, 2016 06 29)
CFE: 19.03.03, 26.04.07, 27.05.10 20

1327106 READY TO RACE (2016 09 27)

CFE: 26.04.07, 27.05.24, 29.01.13 12, 35, 41

1327137 beCloud (2016 07 21)

CFE: 01.13.01, 01.15.11, 27.05.01, 

29.01.12

9, 38, 42

1327187 Reiche Ernte (2016 11 30) 33

1327213 Motochic (2016 07 15) 35

1327221 Princess SKINCARE (2016 08 03, 2016 02 29)

CFE: 24.09.02 3

1327226 READY TO RACE (2016 09 27)

CFE: 26.03.23, 27.05.01 12, 35, 41

1327241 PIKOK Pannnia (2016 06 10, 2016 06 09)

CFE: 05.05.20, 25.01.06, 26.11.02, 29.01.15 29

1327245 OptraFine 2 (2016 08 03, 2016 04 11) 10

1327293 beCloud (2016 07 21)

CFE: 01.13.01, 01.15.11, 27.05.01, 

29.01.12

9, 38, 42

1327326 KONTRACID (2016 09 28, 2016 07 20) 2

1327328 DOPORISON (2016 09 13, 2016 08 12) 5

1327341 ICU (2016 08 18, 2016 03 25)

CFE: 26.01.18, 27.05.17 35, 41
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1327384 PREMIORRI Solazo S Plus 

(2016 10 20, 2016 07 25)
CFE: 18.01.21, 25.07.01, 26.11.09, 27.05.10 12

1327393 BORJOMI (2016 10 26)

CFE: 06.01.02, 06.19.01, 07.01.08, 07.05.15, 

25.01.15, 28.19.00, 29.01.15

32

1327431 Seletest (2016 06 01) 5, 44

1327459 atlasglobal (2016 06 01)

CFE: 26.01.10, 27.05.10, 29.01.12 16, 35, 39, 

41, 42



WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.  

NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1326307, 1326504, 1326549 

2  1327326 

3  1326664, 1326755, 1326765, 1326865, 1326935, 1327221 

5  1326232, 1326233, 1326579, 1326935, 1327328, 1327431 

6  1326284, 1326654, 1326655 

7  1326220, 1326513, 1326733 

8  1326807 

9  1326220, 1326264, 1326284, 1326513, 1326807, 1327137, 1327293 

10  1253188, 1326702, 1327245 

11  1326220, 1326284, 1326513, 1326902 

12  1326220, 1326411, 1326459, 1326460, 1326513, 1326806, 1327106,

 1327226, 1327384 

14  1326718 

16  1326453, 1327459 

17  1326284 

19  1326504 

20  1326654, 1326655, 1326814, 1327064 

21  1253188, 1326875 

25  1326294, 1326346, 1326646 

28  1326346, 1326720, 1326811 

29  1326453, 1326902, 1327241 

30  1326414, 1326579 

31  1326902 

32  1326502, 1326902, 1327393 

33  1327187 

35  1326453, 1326513, 1326654, 1326655, 1326902, 1326935, 1326988,

 1327106, 1327213, 1327226, 1327341, 1327459 

36  1326220, 1326513 

37  1326220, 1326513, 1326654, 1326655 

38  1326453, 1326988, 1327137, 1327293 

39  1326220, 1326513, 1326654, 1326655, 1326902, 1327459 

40  1326220, 1326513, 1326654, 1326655 

41  1326220, 1326453, 1326513, 1326902, 1326988, 1327106, 1327226,

 1327341, 1327459 

42  1326504, 1326513, 1326654, 1326655, 1326988, 1327137, 1327293,

 1327459 

43  1326220, 1326513, 1326902 

44  1326902, 1326988, 1327431 

45  1326988



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, 

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

458997 2016 11 29 43

456726 2016 12 22 35

457905 2016 12 23 5, 32

457883 2016 12 23 30

460011 2016 12 23 6, 7, 11

457184 2016 12 23 36, 37, 42

459518 2016 12 23 28, 39, 41

460202 2016 12 23 5, 34, 35

457274 2016 12 27 35

457686 2016 12 27 5, 35

459411 2016 12 27 5
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

26/2016 86 462491

(210) 462491 (220) 2016 10 10

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) PEYER

(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42

Znak Towarowy 

nie powinien być 

opublikowany


