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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.



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Nr ZT06

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
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRY-

BIE KRAJOWYM

(210) 466340 (220) 2015 09 21

(731) ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf, AT

(540) fashion outlet

(531) 24.17.25, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01

(511) 35, 36, 41

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

W TRYBIE KRAJOWYM DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R

Numer 
zgłoszenia

Znak

fashion outlet 466340

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

Numery zgłoszeńKlasa
towarów

35 466340

36 466340

41 466340



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) 454929 (220) 2016 04 15

(731) Polsat Brands, Buttikon, CH

(540) Polsat

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompakto-

we audio-video, gry komputerowe, anteny, dekodery, progra-

my komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagra-

ne, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, pamięci 

komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia 

do telefonu komórkowego, podkładki pod myszy kompute-

rowe, pokrowce na laptopy, przenośne odtwarzacze mediów, 

publikacje elektroniczne ładowalne, translatory elektroniczne 

kieszonkowe, automaty muzyczne uruchamiane monetą, fi l-

my rysunkowe animowane, urządzenia do nagrywania, trans-

misji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia do ko-

dowania lub dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowi-

zualne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia 

współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 

dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji dźwię-

ku, dyski kompaktowe, audio-wideo i optyczne, urządzenia 

do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe i tele-

wizyjne, kamery fi lmowe, taśmy fi lmowe kinematografi czne 

naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do gier dzia-

łające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, odtwarzacze 

płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, 16 kalendarze, 

książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, ka-

talogi, komiksy, fotografi e, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 

materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, koperty 

i woreczki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 

25 odzież, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 

32 napoje bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, 

produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, praso-

wych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszech-

nianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-

mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 

wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-

kazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizo-

wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pro-

mocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie 

działalnością artystyczną, pozyskiwanie i systematyzacja da-

nych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informa-

cji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputero-

wych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci kom-

puterowych, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich 

zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opubli-

kowanych utworów, sprzętu sportowego, sprzętu rekreacyj-

nego, wyposażenia gospodarstw domowych, kosmetyków, 

sprzętu elektronicznego do odbioru programów radiowych 

i telewizyjnych, przeglądów prasy, sprzętu telekomunikacyj-

nego, aparatów fotografi cznych, nośników formatów MP3, 

tak by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu za po-

średnictwem sieci komputerowej, usługa prowadzenia porta-

li internetowych w zakresie: aukcji publicznych, badania opi-

nii publicznej, badania rynku, reklamy na rzecz osób trzecich, 

informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, 

przeglądów prasy, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji 

informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, 

transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie 

informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, prze-

kaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale 

komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-

macji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja 

programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem 

sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci tele-

fonii komórkowej, usługa prowadzenia portali internetowych 

w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, 

41 produkcja fi lmów, programów telewizyjnych i radiowych, 

opracowywanie fi lmów, informacja o rozrywce, edukacji, re-

kreacji, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 

i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów 

innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, kur-

sy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji, 

radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych 

i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia fi lmowe, studia te-

lewizyjne, studia nagrań, pisanie scenariuszy, organizowanie 

i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych, or-

ganizowanie konkursów piękności, przedstawienia teatralne, 

usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udo-

stępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, infor-

macji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obco-

języcznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, 

wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych 

i radiowych, 42 Usługi prowadzenia portali internetowych 

w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy po-

gody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych.

(210) 455168 (220) 2016 04 19

(731) Polsat Brands, Buttikon, CH

(540) Polsat SuperHit Festiwal

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompakto-

we audio-video, dyski kompaktowe CD-ROM, gry kompute-

rowe, anteny, dekodery, programy komputerowe ładowalne, 

programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki informa-

cji, notesy elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci ze-

wnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 

podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce na laptopy, 

przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektroniczne 

ładowalne, translatory elektroniczne kieszonkowe, automaty 

muzyczne uruchamiane monetą, fi lmy rysunkowe animowa-

ne, fi lmy kinematografi czne naświetlone, 16 afi sze, kalenda-

rze, książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe 

drukowane, katalogi, komiksy, fotografi e, broszury, foldery, 

publikacje drukowane, notesy, pióra, długopisy, ołówki, torby, 

koperty i woreczki do pakowania z papieru lub z tworzyw 

sztucznych, karty okolicznościowe, plakaty, naklejki, nalepki, 

obwoluty, 25 odzież, nakrycia głowy, 32 napoje bezalkoho-

lowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam te-

lewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja 
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materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-

mowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowa-

nie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamo-

wego we wszystkich środkach przekazu, reklamy korespon-

dencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach 

handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 

pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 

baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute-

rowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 

reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowa-

nie towarów z myślą o osobach trzecich zapisów audycji ra-

diowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów, 

sprzętu sportowego, sprzętu rekreacyjnego, wyposażenia 

gospodarstw domowych, kosmetyków, sprzętu elektronicz-

nego do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, 

przeglądów prasy, sprzętu telekomunikacyjnego, aparatów 

fotografi cznych, nośników formatów MP3, tak by umożliwić 

ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci 

komputerowej, usługa prowadzenia portali internetowych 

w zakresie: aukcji publicznych, badania opinii publicznej, ba-

dania rynku, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji han-

dlowej, informacji o działalności gospodarczej, przeglądów 

prasy, zarządzania kontami abonentów, 38 usługi w zakresie 

prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja 

radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i te-

lewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, 

poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, 

łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie 

urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń 

telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i ra-

diowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci tele-

komunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowa-

dzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania 

wiadomości i aktualności, 41 produkcja fi lmów, programów 

telewizyjnych i radiowych, opracowywanie fi lmów, informa-

cja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów 

i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie ksią-

żek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje 

elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, edukacja 

za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, mon-

taż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporter-

skie, studia fi lmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, pisanie 

scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, 

widowisk plenerowych, organizowanie konkursów piękności, 

przedstawienia teatralne, usługa prowadzenia portali interne-

towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych 

i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udo-

stępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utwo-

rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 

programów telewizyjnych i radiowych, 42 Usługi prowadze-

nia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron in-

ternetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwa-

rek internetowych.

(210) 455343 (220) 2016 04 21

(731) SOKOŁOWSKI ARTUR PARK PAMIĘCI, Lublin

(540) ANIMAL PARK

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.28, 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 

27.05.05, 29.01.02, 29.01.08

(510), (511) 45 kremacja.

(210) 455629 (220) 2016 04 27

(731) WROCŁAWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 

I MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) VRATISLAVIA MEDICA im. Św. JANA PAWŁA II

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 

27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 41 edukacja (nauczanie), gimnastyka (instruktaż), 

usługi klubów zdrowia (poprawianie kondycji), kultura fi zycz-

na, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), or-

ganizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro-

wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-

sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-

nie i prowadzenie sympozjów, 42 analizy chemiczne, badania 

bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, 

usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 44 usługi me-

dyczne, fi zjoterapia, fi zykoterapia, usługi kliniki medycznej, 

opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ośrodki 

zdrowia, pomoc medyczna, porady psychologiczne, usługi 

doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi 

medycyny alternatywnej, usługi logopedyczne.

(210) 456114 (220) 2016 05 09

(731) MAŁECKI ADRIAN, ZIELIŃSKI DAMIAN DIVINE BODY 

SPÓŁKA CYWILNA, Końska Wieś

(540) DB

(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08

(510), (511) 21 shaker, 25 odzież sportowa, obuwie.

(210) 456403 (220) 2016 05 16

(731) KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kraków

(540) ALUHAUS

(510), (511) 6 metalowe: okna, okna balkonowe, okna taraso-

we, rolety, żaluzje, drzwi, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, 

okiennice, parapety, bramy, bramy garażowe, systemy okien-

ne, systemy drzwiowe, stolarka otworowa, akcesoria do okien, 

akcesoria do rolet, akcesoria do żaluzji, akcesoria do drzwi, 

akcesoria do okiennic, osprzęt do okien, osprzęt do rolet, 

osprzęt do żaluzji, osprzęt do drzwi, osprzęt do okiennic, 

profi le budowlane, profi le okienne, profi le do rolet, profi le 

do żaluzji, profi le do drzwi, profi le do okiennic, okucia bu-

dowlane, okucia do okien, okucia do rolet, okucia do żaluzji, 

okucia do drzwi, okucia do okiennic, materiały budowlane, 
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konstrukcje budowlane, ścianki, przegrody, witryny, ogrody 

zimowe, 19 niemetalowe: okna, okna balkonowe, okna tara-

sowe, rolety, żaluzje, drzwi, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, 

okiennice, parapety, bramy, bramy garażowe, systemy okien-

ne, stolarka otworowa, akcesoria do okien, akcesoria do rolet, 

akcesoria do żaluzji, akcesoria do drzwi, akcesoria do okiennic, 

osprzęt do okien, osprzęt do rolet, osprzęt do żaluzji, osprzęt 

do drzwi, osprzęt do okiennic, profi le budowlane, profi le 

okienne, profi le do rolet, profi le do żaluzji, profi le do drzwi, 

profi le do okiennic, okucia budowlane, okucia do okien, 

okucia do rolet, okucia do żaluzji, okucia do drzwi, okucia 

do okiennic, materiały budowlane, konstrukcje budowlane, 

ścianki, przegrody, witryny, ogrody zimowe, szkło budow-

lane, szkło izolacyjne, szkło okienne, szkło walcowane, szkło 

hartowane, szkło ciągnione, szyby okienne, szyby zespolo-

ne, 20 niemetalowe okucia do okien, niemetalowe okucia 

do rolet, niemetalowe okucia do żaluzji, niemetalowe okucia 

do drzwi, niemetalowe okucia do okiennic, 35 usługi sprze-

daży: okien, okien balkonowych, okien tarasowych, rolet, ża-

luzji, drzwi, drzwi balkonowych, drzwi tarasowych, okiennic, 

parapetów, bram, bram garażowych, systemów okiennych, 

stolarki otworowej, akcesoriów do okien, akcesoriów do ro-

let, akcesoriów do drzwi, akcesoriów do okiennic, osprzętu 

do okien, osprzętu do rolet, osprzętu do żaluzji, osprzętu 

do drzwi, osprzęt do okiennic, profi li budowlanych, profi li 

okiennych, profi li do rolet, profi li do żaluzji, profi li do drzwi, 

profi li do okiennic, okuć budowlanych, okuć do okien, okuć 

do rolet, okuć do żaluzji, okuć do drzwi, okuć do okiennic, 

materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, ścianek, 

przegród, witryn, ogrodów zimowych, szkła budowlanego, 

szkła izolacyjnego, szkła okiennego, szkła walcowanego, 

szkła hartowanego, szkła ciągnionego, szyb okiennych, szyb 

zespolonych, franchising, doradztwo specjalistyczne w spra-

wach prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzenie 

w zakresie zamówień handlowych, doradztwo handlowe, 

pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 37 in-

formacja o materiałach budowlanych, nadzór budowlany, 

nadzór techniczny, usługi budowlane, usługi konstruktor-

skie, roboty wykończeniowe, montaż, instalacja i wymiana 

okien, okien balkonowych, okien tarasowych, rolet, żaluzji, 

drzwi, drzwi balkonowych, drzwi tarasowych, okiennic, pa-

rapetów, bram, bram garażowych, systemów okiennych, 

stolarki otworowej, akcesoriów do okien, akcesoriów do ro-

let, akcesoriów do drzwi, akcesoriów do okiennic, osprzętu 

do okien, osprzętu do rolet, osprzętu do żaluzji, osprzętu 

do drzwi, osprzętu do okiennic, profi li budowlanych, profi li 

okiennych, profi li do rolet, profi li do żaluzji, profi li do drzwi, 

profi li do okiennic, okuć budowlanych, okuć do okien, okuć 

do rolet, okuć do żaluzji, okuć do drzwi, okuć do okiennic, 

materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, ścianek, 

przegród, witryn, ogrodów zimowych, szkła budowlanego, 

szkła izolacyjnego, szkła okiennego, szkła walcowanego, 

szkła hartowanego, szkła ciągnionego, szyb okiennych, szyb 

zespolonych, 40 barwienie szyb, dmuchanie szkła, szlifowa-

nie szkła, obróbka szkła, obróbka tworzyw sztucznych, eks-

truzja tworzyw sztucznych, ekstruzja profi li budowlanych, 

ekstruzja profi li okiennych, ekstruzja profi li do rolet, ekstruzja 

profi li do żaluzji, ekstruzja profi li do drzwi, ekstruzja profi li 

do okiennic, 41 instruktaże, kształcenie praktyczne, organizo-

wanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie 

warsztatów, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-

mowe, 42 architektura, badania techniczne, projektowanie 

budynków, doradztwo budowlane, inżynieria techniczna, 

opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo prze-

mysłowe, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licen-

cjonowanie własności przemysłowej.

(210) 456404 (220) 2016 05 16

(731) NORDFISH-FOODMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Charzyno

(540) polarica

(531) 01.03.01, 01.03.12, 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 

29.01.01, 29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 29 ryby (nieżywe), konserwy rybne, owoce 

morza, produkty z ryb i z owoców morza, wodorosty, ikra 

rybia (przetworzona), kawior, wodorosty, wyciągi z wodoro-

stów do celów spożywczych, żywność przygotowana z ryb 

i z owoców morza.

(210) 457404 (220) 2016 06 04

(731) PASTUSZKA ARTUR OPEN EUROPE ART. ARTUR 

PASTUSZKO PLATFORMA ARTYSTYCZNA, Warszawa

(540) FESTIWAL PROMOCJI I LANSU „ŚCIERNISKO”

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 usługi rozrywkowe - widowiska.

(210) 457580 (220) 2016 06 08

(731) CHUDZICKI JAROSŁAW KONFEX, Pabianice

(540) KONFEX

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, w tym 

w szczególności: bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, damskie 

luźne topy, koszule, koszule codzienne, koszulki bez rękawów, 

koszulki polo, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, ko-

szulki z nadrukami, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 

i kamizelki, męskie płaszcze, odzież damska, odzież męska, 

płaszcze damskie, spodnie, spódnice, żakiety męskie, żakiety 

z dzianiny, 40 obróbka materiałów, a mianowicie: barwienie 

tkanin lub odzieży, krawiectwo, krojenie materiałów [tkanin], 

krojenie tkanin, przeróbki odzieży, przeróbki odzieży [pro-

dukcja na zamówienie], robótki ręczne i krawiectwo, szycie 

odzieży na miarę, obróbka tkanin, usługi krawieckie, usługi 

krawieckie [produkcja na zamówienie], wycinanie tkanin.

(210) 457942 (220) 2016 06 16

(731) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) VITA ROSA

(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka 

kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy ko-

smetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści do ce-

lów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudza-

nia, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, mydła lecznicze, 

5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki zmniej-

szające apetyt do celów medycznych, dietetyczne napoje 

do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki 

do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki zio-

łowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów lecz-

niczych, herbata ziołowa do celów medycznych, dietetycz-

ne substancje do celów medycznych, kąpiele lecznicze, 

kompresy, maści do celów leczniczych, nalewki do celów 
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leczniczych, plastry do celów farmaceutycznych, preparaty 

witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze dodatki do żyw-

ności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty 

z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne 

do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, 

wywary do celów farmaceutycznych, preparaty określane 

jako suplementy żywnościowe, 32 dodatki do soków nie uję-

te w innych klasach wzbogacające smak lub zapach, napoje 

z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów, 44 aro-

materapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękno-

ści, usługi z zakresu kosmetyki, usługi lecznicze świadczone 

przez gabinety terapeutyczne.

(210) 457977 (220) 2016 06 17

(731) PHARMAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) balsyr

(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery: twa-

rogowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi, 

serki homogenizowane, jogurty, kefi ry, śmietany, śmietany 

z dodatkiem owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, 

napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, 

35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośred-

nictwem Internetu: artykułów spożywczych, nabiału, serów, 

twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefi rów, 

śmietan, śmietanek do kawy, maślanek, mleka, doradztwo 

w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie tar-

gów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów 

reklamowych dotyczących: artykułów spożywczych, nabiału, 

serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, ke-

fi rów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanek, mleka, informa-

cja handlowa, promocja sprzedaży: artykułów spożywczych, 

nabiału, serów, twarogów, serków homogenizowanych, 

jogurtów, kefi rów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanek, 

mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych, 

reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, 

publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i pro-

wadzenie kampanii reklamowych dotyczących: artykułów 

spożywczych, nabiału, serów, twarogów, serków homoge-

nizowanych, jogurtów, kefi rów, śmietan, śmietanek do kawy, 

maślanek, mleka, zgrupowanie na rzecz osób trzecich to-

warów: nabiał, produkty serowarskie, sery, sery: twarogowe, 

dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi, serki ho-

mogenizowane, jogurty, kefi ry, śmietany, śmietany z dodat-

kiem owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje 

mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne pozwa-

lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, 

sklepie i w sklepie internetowym z napojami bezalkoholowy-

mi, napojami dietetycznymi oraz ze słodyczami.

(210) 458001 (220) 2016 06 17

(731) SKY LIVE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Music&Water Festival

(510), (511) 35 reklama towarów - ukazanie zalet towaru ce-

lem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamowych, usługi 

marketingowe, usługi agencji public relations, sprzedaż de-

taliczna, hurtowa, za pośrednictwem internetu niżej wymie-

nionych towarów z naniesionym logo jako elementem rekla-

mowo-ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, bre-

loczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia 

do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słow-

nikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy-

tówki, fl agi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-

darze, kalkulatory, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, 

kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka, kubki, kurtki, 

latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, na-

klejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto-

wych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 

otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery, parasole, 

parasolki, parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 

kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, port-

monetki, postery, radioodbiorniki, ręczniki, sakwy rowerowe, 

sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, 

siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla perso-

nelu, teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, 

trąbki, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki że-

glarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, 

zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami 

towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefonów komór-

kowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządzenia do pisa-

nia po ekranie, okładki na dokumenty, wyroby skórzane, tor-

by na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze, głośniki, ozdo-

by świąteczne, nośniki pamięci, powerbanki, podkładki pod 

myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria 

do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania 

dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotografi cz-

ne i akcesoria do aparatów fotografi cznych, słuchawki, gry 

komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki sa-

mochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych, 

akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria 

dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe, 

osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo, 

części i akcesoriów do wymienionych artykułów, usługi rekla-

mowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, 

rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach rekla-

mowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządza-

nie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów 

oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza 

rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie dzia-

łalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji han-

dlowych w internecie, zarządzanie zbiorami informatyczny-

mi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, 

prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkur-

sów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamo-

wym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewi-

zyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, 

magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowa-

nie usług aukcyjnych w formie promocji, rozliczenia i reje-

stracja transakcji wymiany płatnych treści, rozwijanie i koor-

dynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charyta-

tywnych, kampanie informacyjne i promocyjne, mianowicie 

propagowanie świadomości społecznej w zakresie działal-

ności charytatywnej, fi lantropijnej, ochotniczej, społecznej 

oraz na rzecz społeczności lokalnej i działalności humanitar-

nej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe 

i kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edy-

cja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, 

gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie 

publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektro-

nicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografi e, zdjęcia, 

książki on-line, usługi związane z rozrywką, usługi wydawa-

nia programów telewizyjnych, reportaży, wieloodcinkowych 

programów telewizyjnych typu reality show, fi lmów, nagrań 

dźwiękowych, nagrań wideo, audycji radiowych, usługi pro-

dukcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radio-

wych, multimedialnych, internetowych programów nauko-

wych i rozrywkowych, organizowanie koncertów grup wo-

kalnych i instrumentalnych, usługi organizowania, produkcji 

i rozpowszechniania widowisk, widowisk muzycznych, festi-

wali, koncertów, fi lmów, multimedialnego wideo, imprez ar-

tystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw kultural-
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nych i edukacyjnych, usługi dostarczania muzyki cyfrowej, 

fi lmów, wideo, obrazów grafi cznych i audio (nie ściągalnych) 

z komputera, internetu i/lub stron internetowych, publikacja 

i wydawanie informacji o edukacji, rozrywce, imprezach, re-

kreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami 

świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wy-

darzenia artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty, fi lmy, 

usługi studia nagrań, usługi wykonywania fotografi i, usługi 

reporterskie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, audio, vi-

deo, dysków, gier interaktywnych, impresariat muzyczny, 

produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organi-

zacji koncertów, festiwali muzycznych i fi lmowych, widowisk, 

spektakli, przeglądów, pokazów, konkursów, występów roz-

rywkowych i innych imprez turystycznych dostarczanie pu-

blikacji elektronicznych online nie ściągalnych,, 42 odpłatne 

udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 

projektowanie i opracowywanie portali internetowych, fora 

internetowe, administrowanie portalami internetowymi, fo-

rum internetowym, usługi dostępu do krajowych i między-

narodowych serwerów i portali internetowych, usługi infor-

matyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów infor-

macyjnych, obsługa stron web i portali, obsługa forum dys-

kusyjnego, usługi artystów grafi ków, plastyków, usługi gra-

fi czne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemy-

słowego, usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo 

i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego so-

ftware, usługi programistyczne, usługi projektantów mody, 

wzornictwo artykułów z branży włókienniczych, meblo-

wych, tekstylnych, zabawkarskich, turystycznych, sporto-

wych, telekomunikacyjnych, informatycznych, oświetlenio-

wych, dekoratorskich, piśmiennych, papierowych, jubiler-

skich, zegarmistrzowskich, wzornictwa przemysłowego, 

odzieżowych, skórzanych, dodatków do odzieży, wyrobów 

ze skóry, toreb, walizek, teczek, parasoli, naukowych, żeglar-

skich, geodezyjnych, fotografi cznych, kinematografi cznych, 

optycznych, do celów dydaktycznych, zabawek, artykułów 

sportowych i gimnastycznych instrumentów muzycznych, 

dzieł sztuki, urządzeń do nagrywania, transmisji lub repro-

dukcji dźwięku lub obrazu, nośników danych, płyt (dysków) 

z nagraniami, obsługa elektronicznej i internetowej platfor-

my obsługi handlu elektronicznego, reklamacji artykułów 

z branży włókienniczych, meblowych, tekstylnych, zabaw-

karskich, turystycznych, sportowych, telekomunikacyjnych, 

informatycznych, oświetleniowych, dekoratorskich, piśmien-

nych, papierowych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, wzor-

nictwa przemysłowego, odzieżowych, skórzanych, dodat-

ków do odzieży, wyrobów ze skóry, toreb, walizek, teczek, 

parasoli, naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotografi cz-

nych, kinematografi cznych, optycznych, do celów dydak-

tycznych, zabawek, artykułów sportowych i gimnastycznych 

instrumentów muzycznych, dzieł sztuki, urządzeń do nagry-

wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośni-

ków danych, płyt (dysków) z nagraniami, obsługa interaktyw-

nej witryny internetowej online do umieszczania ofert, pro-

mowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez glo-

balną sieć komputerową, obsługa interaktywnej witryny in-

ternetowej online dotyczącej marketingu za pośrednictwem 

telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, inter-

net, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, przetwa-

rzanie danych, opracowywanie projektów technicznych, ba-

dania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie mate-

riałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie pro-

jektowania i opracowywania programów komputerowych, 

systemów komputerowych, interaktywnych stron interneto-

wych, witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa 

i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunika-

cyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wykonywa-

nie opinii i badań w dziedzinie środków komunikacji publicz-

nej, multimedialnej, umożliwianie wielu użytkownikom do-

stępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej 

sieci informacyjnej, tworzenie indeksów stron www, projek-

towanie i redagowanie serwisów internetowych www.

(210) 458038 (220) 2016 06 20

(731) 3J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa

(540) dottsi makes it clean

(531) 01.15.15, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], 

powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, 

ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środ-

ki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środ-

ki do mycia podłóg, 21 szmatki do czyszczenia, ściereczki 

do kurzu.

(210) 458039 (220) 2016 06 20

(731) 3J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa

(540) ALLPER OFFICE SUPPLY

(531) 26.03.01, 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 1 papier światłoczuły, 2 toner [tusz] do fotoko-

piarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, 

3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], powietrze 

sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, ściereczki 

nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące 

do celów gospodarstwa domowego, środki do mycia pod-

łóg, 6 metale w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, 

7 drukarki 3D, 9 naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek 

i fotokopiarek, komputery, komputery przenośne [podręcz-

ne], pokrowce na laptopy, klawiatury komputerowe, tablety, 

drukarki komputerowe, diody świecące [LED], torby do no-

szenia komputerów, 11 urządzenia do oświetlania za pomo-

cą diod elektolumincscencyjnych [LED], żarówki oświetle-

niowe, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 16 taśmy 

nasączone tuszem do drukarek komputerowych, tusz chiń-

ski, papier, niszczarki do papieru do użytku biurowego, pióra 

i długopisy [artykuły biurowe], 21 szmatki do czyszczenia, 

ściereczki do kurzu, 37 regeneracja i napełnianie tonerów 

i tuszów.
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(210) 458045 (220) 2016 06 20

(731) WATERSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Zakręt

(540) Systemy uzdatniania wody, baseny, fontanny 

watersystem

(531) 01.15.24, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki: urządzenia do czyszcze-

nia pod wysokim ciśnieniem, fi ltry [wkłady] do maszyn fi ltru-

jących, instalacje do mycia pojazdów, maszyny do produkcji 

wody mineralnej, urządzenia do mycia, membrany do pompy, 

urządzenia do napowietrzania wody, silniki z wyjątkiem sto-

sowanych w pojazdach lądowych: mechanizmy sprzęgania 

i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, 

9 urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne, kontro-

lne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 

przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 

elektrycznej, urządzenia do gaszenia ognia, 11 urządzenia 

do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 

chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 

instalacje sanitarne, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi in-

stalacyjne: instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, 

instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, mycie po-

jazdów, mycie pojazdów, mycie samochodów, 39 transport, 

pakowanie i składowanie towarów.

(210) 458192 (220) 2016 06 22

(731) SŁOTWIŃSKI WOJCIECH, Ćmiłów 122 B

(540) Hotel Przepióreczka

(531) 03.07.19, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.13

(510), (511) 29 potrawy na bazie mięsa, dziczyzny, ryb, dro-

biu, 41 organizowanie konferencji, wesel, przyjęć okoliczno-

ściowych, 43 usługi: prowadzenia kawiarni i restauracji, rezer-

wacji i zapewnienia miejsc hotelowych, przygotowanie dań 

żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa (cate-

ring), usługi hotelarskie i gastronomiczne, rezerwacje kwater, 

wynajmowanie sal.

(210) 458201 (220) 2016 06 23

(731) OLCZAK MICHAŁ IPMATIC, Bydgoszcz

(540) ULTIMAPACK

(510), (511) 7 maszyny pakujące, 35 sprzedaż maszyn paku-

jących, pośrednictwo w sprzedaży maszyn, import - eksport 

maszyn pakujących, 39 usługowe pakowanie produktów.

(210) 458273 (220) 2016 06 24

(731) CISAK JANUSZ P.H.U. HYDRO-PRECYZJA, Gdańsk

(540) HYDRO PRECYZJA

(531) 14.01.01, 14.01.05, 26.01.01, 26.01.08, 26.05.06, 27.05.01, 

27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 7 silniki hydrauliczne, części oraz układy ich za-

silania, pompy hydrauliczne, części oraz układy ich zasilania, 

35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż przez In-

ternet, silników i pomp oraz ich części, 37 naprawa, remonty 

i konserwacja maszyn, silników i pomp, naprawa, remonty 

i konserwacja statków i urządzeń okrętowych, montaż ma-

szyn przemysłowych i ich części, 40 obróbka mechaniczna 

metalu.

(210) 458292 (220) 2016 06 27

(731) OLCZAK MICHAŁ IPMATIC, Bydgoszcz

(540) Ultima Folie

(531) 26.05.04, 26.05.06, 26.15.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 

29.01.06

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa folii do maszyn 

pakujących, pośrednictwo w sprzedaży, promocja sprzedaży 

dla osób trzecich w zakresie folii do maszyn pakujących, im-

port - eksport folii do maszyn pakujących.

(210) 459626 (220) 2016 07 27

(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) Pszczółka

(531) 27.05.01, 03.13.04

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyro-

by czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z na-

dzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, 

wyroby piekarnicze, wafl e, ciastka.

(210) 459770 (220) 2016 07 29

(731) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce

(540) CANiS Najlepszy dla Twojego przyjaciela

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, 30 kawa, herbata, 

produkty zbożowe, przyprawy, 31 pokarmy dla zwierząt, po-

karmy dla zwierząt towarzyszących, w tym psów i kotów, po-

karmy dla ryb akwariowych, gryzoni, ptaków i koni, pokarmy 

dla zwierząt hodowlanych, w tym drobiu i trzody chlewnej, 

39 dystrybucja pokarmów dla zwierząt.



Nr  ZT06/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

(210) 459883 (220) 2016 09 07

(731) FORSCHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) Forscher F

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 7 pompki napowietrzające do akwariów, alter-

natory jako generatory prądu przemiennego, tłoki do amor-

tyzatorów [części maszyn], aparaty do oczyszczania acetyle-

nu, aparaty do skrawania, atomizatory [maszyny], automaty 

do otwierania drzwi elektryczne, automaty do sprzedaży, au-

tomaty do zamykania drzwi, elektryczne, automatyczne ko-

twice wielohakowe do okrętownictwa, mieszarki do betonu, 

bębny [części maszyn], maszyny do prania bielizny, maszyny 

do produkcji bituminu, brony, brzeszczoty pił [części ma-

szyn], maszyny do kapslowania butelek, maszyny do zamy-

kania butelek, urządzenia do korkowania butelek, przyrządy 

elektryczne do woskowania i polerowania butów, maszyny 

do cerowania [łatania] odzieży, maszyny elektromechanicz-

ne dla przemysłu chemicznego, krajalnice do chleba, chłod-

nice do silników, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, palniki 

gazowe do cięcia, reduktory ciśnienia [części maszyn], regu-

latory ciśnienia [części maszyn], zawory do ciśnienia [części 

maszyn], tłoki do cylindrów, cylindry do maszyn, cylindry 

do silników, cylindry drukarskie, maszyny do składania czcio-

nek drukarskich, maszyny do odlewania czcionek drukar-

skich, łożyska dla czopów, czopy jako części maszyn, czółen-

ka jako części maszyn, maszyny i urządzenia elektryczne 

do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia parowe, urządze-

nia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, pługi do zdej-

mowania darni, diamenty szklarskie jako części maszyn, 

dławnice jako części maszyn, dłuta [przecinaki] do maszyn, 

dłutownice, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu 

gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, 

dój arki, kubki udojowe do dój arek, maszyny drenarskie, ma-

szyny do obróbki drewna, drukarki 3D, drukarskie klisze, ma-

szyny drukarskie, prasy drukarskie, wałki drukarskie do ma-

szyn, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, hydraulicz-

ne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części ma-

szyn], pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania 

drzwi [części maszyn], dystrybutory paliw dla stacji benzyno-

wych, maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, 

maszyny dziewiarskie, dziurkarki [maszyny], dźwigi do pojaz-

dów, dźwigi samochodowe do samochodów ciężarowych, 

ejektory [wyrzutnie], elektrody do urządzeń spawalniczych, 

elewatory rolnicze, etykieciarki, maszyny dla farbiarstwa, roz-

pylacze do farb, fartuchy ochronne maszyn, maszyny do fi l-

trowania, fi ltry [części maszyn lub silników], fi ltry [wkłady] 

do maszyn fi ltrujących, fi ltry powietrza chłodnic silników, 

maszyny do formowania maszynowego, formy [części ma-

szyn], maszyny do fotoskładu, frezarki, froterki do parkietów 

[elektryczne], galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urzą-

dzenia, garncarskie koła, garnki kondensacyjne jako części 

maszyn, generatory gazu, gaźniki, dozowniki do gaźników, 

generatory elektryczności, generatory prądu, giętarki, gła-

dziarki, gładziarki [maszyny], głowice cylindrów do silników, 

głowice wiertnicze jako części maszyn, maszyny dla górnic-

twa, świdry, grabie do zgrabiarek, maszyny do grawerowa-

nia, gwinciarki do nakrętek, gwinciarki do śrub, maszyny 

do gwintowania, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, 

hamulcowe okładziny inne niż do pojazdów, hamulcowe 

szczęki inne niż do pojazdów, hydrauliczne silniki, hydraulicz-

ne turbiny, imaki do narzędzi jako części maszyn, inkubatory 

do jaj, instalacje do mycia pojazdów, urządzenia i maszyny 

introligatorskie [przemysłowe], iskrowniki zapłonowe, kabe-

stany, kafary jako maszyny, kalandry, kalandry parowe prze-

nośne do tkanin, kartery do maszyn i silników, katalityczne 

konwertory, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, 

maszyny do kędzierzawienia, maszyny do wyrabiania kiełba-

sy, klapowe zawory jako części maszyn, elektryczne pistolety 

dozujące klej, maszynowe kolektory do zbierania kamienia 

kotłowego, kolektory mułu i osadów [maszyny], koła maszyn, 

pasy do kół pasowych, koła szlifi erskie jako części maszyn, 

maszynowe koła zamachowe, koła zębate [zespoły] maszy-

nowe, kołowrotki [przędzenie], kołowroty, kombajny zbożo-

we, instalacje do kondesacji, kondensacyjne garnki jako czę-

ści maszyn, kondensatory pary jako części maszyn, konden-

satory powietrzne, konwertory dla stalowni, konwertory pali-

wa do silników spalinowych, kopaczki jako maszyny, koparki 

[czerparki], koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe me-

chaniczne, kopyta do obuwia jako części maszyn, korbo 

wody do maszyn, motorów lub silników, korby jako części 

maszyn, koronkarki jako maszyny, kosiarki - snopowiązałki, 

ostrza do kosiarek, kosiarki jako maszyny, kosiarki ogrodowe 

jako maszyny, kosze samowyładowcze mechaniczne, ko-

szyczki do łożysk kulkowych, rury do kotłów jako części ma-

szyn, kanały dymowe do kotłów maszynowych, urządzenia 

do zasilania kotłów maszynowych, kotły maszynowe [paro-

we], kowarki, kozły łożyskowe do maszyn, krajalnice jako ma-

szyny, krosna jako urządzenia, szpule do krosien tkackich, 

urządzenia kuchenne elektryczne do przygotowywania 

żywności (do celów innych niż gotowanie), kultywatory jako 

maszyny, urządzenia do poruszania kurtyn sterowane elek-

trycznie, miechy do kuźni, lance termiczne tlenowe [maszy-

ny], lemiesze pługów, linki sterownicze do maszyn lub silni-

ków, silniki dla lotnictwa, lutlampy jako palniki do lutowania, 

przyrządy do lutowania gazowego, lutownice elektryczne, 

lutownice gazowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojaz-

dów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, 

łożyska jako części maszyn, łożyska do wałów transmisyj-

nych, łożyska kulkowe, łożyska z automatycznym smarowa-

niem, kozły łożyskowe do maszyn, łuskarki ziarna, pistolety 

do malowania, urządzenia do malowania, manipulatory 

przemysłowe jako maszyny, maselnice, maszyny do produk-

cji masła, maszyny dla przędzalnictwa, maszyny dla statków, 

maszyny do barwienia, maszyny do bielenia, maszyny do bu-

dowy dróg, maszyny do mycia butelek, maszyny do napeł-

niania butelek, maszyny do obróbki kamienia, maszyny 

do obróbki szkła, maszyny do produkcji cukru, maszyny 

do produkcji wody mineralnej, maszyny do wyżymania bieli-

zny jako suszarki, maszyny rolnicze, maszyny wirujące, ma-

szyny wydmuchowe, skrzynki do matryc drukarskich, matry-

ce drukarskie, membrany do pomp, obrabiarki do metalu, 

miechy jako części maszyn, mieszacze, mieszalniki, maszynki 

do siekania mięsa, miksery jako maszyny, miksery elektrycz-

ne do celów domowych, mizdrownice, maszyny dla mle-

czarstwa, młocarnie, młotki jako części maszyn, młoty dźwi-

gniowe, młoty elektryczne, młoty mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, młynki do mielenia mąki jako maszyny, 

młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domo-

we elektryczne, młyny jako maszyny, kamienie młyńskie, 

pralki uruchamiane na monetę, rozruszniki nożne do moto-

cykli, urządzenia do mycia, naczynia wzbiorcze jako części 

maszyn, napełniarki, mechanizmy napędu inne niż do pojaz-

dów lądowych, napędy pedałowe do maszyn do szycia, 

urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania napo-

jów, narzędzia jako części maszyn, narzędzia ręczne o napę-

dzie innym niż ręczny, urządzenia mechaniczne do nawija-

nia, nawijarki mechaniczne do rur giętkich, nicielnice tkackie, 
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nitownice jako maszyny, noże jako części maszyn, noże elek-

tryczne, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, maszyny 

do wytwarzania obcasów, obieraczki jako maszyny, obra-

biarki, maszyny do obrębiania, obudowy maszyn, aparaty 

do oczyszczania acetylenu, odkurzacze, oprzyrządowanie 

do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfek-

cyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, maszyny 

dla odlewnictwa, rozdrabniarki odpadków, urządzenia do za-

gęszczania do odpadków, odpowietrzacze [odgazowywa-

cze] wody pitnej, odpylające instalacje do czyszczenia, insta-

lacje centralne do odpylania próżniowego, odrzutowe silniki 

inne niż do pojazdów lądowych, odśrodkowe pompy, od-

tłuszczacze jako maszyny, ogrodowe ciągniki jednoosiowe, 

oplatarki jako maszyny, osie do maszyn, osłony maszyn, 

osprzęt kotłów maszynowych, ostrza jako części maszyn, 

ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, ostrzarki narzędzio-

we jako maszyny, maszyny do ostrzenia, otwieracze do pu-

szek elektryczne, wyciskacze do owoców elektryczne domo-

we, maszyny do pakowania, pakowarki, oszczędzacze paliwa 

do silników, palniki gazowe, palniki gazowe do lutowania, 

maszyny do wytwarzania papieru, maszyny dla papiernic-

twa, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, odole-

jacze parowe, parowe kalandry przenośne do tkanin, silniki 

parowe, parowe walce drogowe, paski napędowe do wenty-

latorów silników, urządzenia i sprzęt elektryczny do pastowa-

nia i froterowania, maszyny do wytwarzania past spożyw-

czych, pasy do maszyn, pasy do prądnic, pasy do przenośni-

ków, pasy do silników, pasy napędowe do podnośników, 

prasy do paszy, mechaniczne podajniki do paszy dla zwie-

rząt, maszyny do pielenia, młynki do pieprzu inne niż ręczne, 

pierścienie smarowe jako części maszyn, pierścienie tłokowe, 

stoły do pił jako części maszyn, piły jako maszyny, piły łańcu-

chowe, pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], pistole-

ty do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania 

masy uszczelniającej, aparatura do odłączania piwa pod ci-

śnieniem, pompy do piwa, maszyny dla piwo warstwa, pługi, 

lemiesze do pługów, pługi śnieżne, maszyny do płukania, 

pneumatyczne młoty, pneumatyczne przenośniki, pneuma-

tyczne przenośniki rurowe, pneumatyczne urządzenia steru-

jące do maszyn i silników, podajniki jako części maszyn, po-

dajniki mechaniczne paszy dla zwierząt, podajniki papieru 

[drukarstwo], podajniki taśm jako maszyny, podgrzewacze 

wody jako części maszyn, podnośniki, łańcuchy do podno-

śników jako części maszyn, pasy napędowe do podnośni-

ków, urządzenia podnośnikowe, podnośniki jako urządzenia, 

podnośniki jako windy, podnośniki pneumatyczne, podno-

śniki zębatkowe, podstawy [statywy] maszyn, przyrządy 

do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, 

silniki do poduszkowców, pokrywy jako części maszyn, po-

krywy (osłony) jako części maszyn, maszyny i urządzenia 

elektryczne do polerki, suwnice pomostowe, pompki napo-

wietrzające do akwariów, membrany do pomp, pompy [czę-

ści maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy do insta-

lacji grzewczych, pompy na sprężone powietrze, pompy pa-

liwowe samonastawne, pompy powietrzne jako instalacje 

w warsztatach samochodowych, pompy próżniowe [maszy-

ny], krosna dla pończosznictwa, postrzygarki [maszyny], ma-

szyny napowietrzę sprężone, powietrzne skraplacze, pralki, 

pralki uruchamiane monetą, prasownice, prasujące maszyny 

do satynowania, prasy [maszyny do celo w przemysłowych], 

prasy do wina, prasy fi ltracyjne, prasy koszowe, szczotki 

do prądnic prądu stałego, prądnice prądu stałego, prądo-

twórcze awaryjne agregaty, prowadnice do maszyn, pro-

wadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki dziurkarek, 

przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinarki łukowe, przeci-

narki [narzędzia mechaniczne], przeciwcierne łożyska do ma-

szyn, przeciwcierne panewki do maszyn, przegrzewacze 

[kotły], przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], przekład-

nie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojaz-

dów lądowych, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lą-

dowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż 

do pojazdów lądowych, przenośniki [maszyny], przenośniki 

pneumatyczne, przesiewacze, przesiewacze [maszyny], in-

stalacje do przesiewania, przetrząsacze do siana, przędzarki, 

przycinarki, maszyny do procesu pudlarskiego, pulweryzato-

ry [maszyny], otwieracze do puszek elektryczne, instalacje 

ssące do pyłu [oczyszczanie], maszyny do wykonywania na-

ciągów rakiet do sportu, rampy załadunkowe, przekładnie 

redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, regulatory [czę-

ści maszyn], regulatory prędkości [obrotów] do maszyn i sil-

ników, ręczne narzędzia o napędzie innym niż ręczny, roboty 

[maszyny], roboty kuchenne elektryczne, maszyny do robót 

ziemnych, rolnicze narzędzia inne niż o napędzie ręcznym, 

maszyny do rafi nacji ropy naftowej, rotacyjne prasy poligra-

fi czne, dynama do rowerów, maszyny do montażu rowerów, 

rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozdrab-

niarki [maszyny], rozdrabniarki odpadów, rozdrabniarki od-

padów [maszyny], rozdzielające urządzenia elektryczne, roz-

dzielniki do maszyn tkackich, rozpylacze [maszyny], rozpyla-

cze do farb, rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne do mo-

tocykli, rozruszniki silników, ruchome chodniki, maszyny 

do przeróbki rudy, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury 

kotłów [części maszyn], samojezdne zamiatarki, schody ru-

chome, schody ruchome [eskalatory], separatory, separatory 

para-olej [odolejacze pary], separatory wody, wciągarki 

do sieci [rybołówstwo], ostrza do sieczkarni, sieczkarnie, 

siewniki jako maszyny, tłumiki do silników, silniki dla statków, 

silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki 

inne niż do pojazdów lądowych, silniki na sprężone powie-

trze, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki 

samolotowe, sita [maszyny lub części maszyn], urządzenia 

do obróbki skóry, maszyny do skrobania skór, skrzynie bie-

gów inne niż do pojazdów lądowych, skrzynki do matryc 

drukarskich, pierścienie smarowe [części maszyn], smarowni-

ce [części maszyn], smarownicze pompy, maszyny do smoło-

wania, snopowiązałki, maszyny do sortowania dla przemysłu, 

sortownice, aparaty do spawania gazowe, spawarki elek-

tryczne, spawarki łukowe, spawarki elektryczne, sprężarki 

[maszyny], sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące, 

sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż do pojazdów lą-

dowych, sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów lądo-

wych, spycharki, urządzenia do ssania powietrza, maszyny 

do stemplowania, maszyny do stereotypii [poligrafi a], me-

chanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, 

sterownicze mechanizmy do maszyn i silników, sterowniki 

do wind, stojany [statory], stoły do maszyn, strugarki podłuż-

ne, maszynki do strzyżenia sierści zwierząt, suporty [części 

maszyn], suszarki wirowe [bez podgrzewania], szarparki [pa-

piernictwo], szatkownice do warzyw [maszyny], szczotki 

[części maszyn], szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szli-

fi erki, maszyny do produkcji sznura, szpule [części maszyn], 

maszyny do szycia, maszyny do układania szyn, urządzenia 

do szypułkowania, rozpylacze do ścieków, świdry górnicze, 

świdry wiertnicze [części maszyn], świece zapłonowe do sil-

ników spalinowych, świece żarowe do silników Diesla, tam-

borki do maszyn hafciarskich, tarcze szlifi erskie [części ma-

szyn], przenośniki taśmowe, taśmy do kół pasowych, tkackie 

nicielnice, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amorty-

zatorów, tłoki do amortyzatorów [części maszyn], tłoki do cy-

lindrów, tłoki silników, tłumiki do silników, tłumiki wydechu 

do silników, tokarki [narzędzia mechaniczne], maszyny 

do budowy torów kolejowych, trzeparki elektryczne, turbiny 

hydrauliczne, turbiny inne niż do pojazdów lądowych, turbi-

ny wiatrowe, turbosprężarki, urządzenia do rozprowadzania 
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tuszu [drukarstwo], tympany [części maszyn drukarskich], ty-

pografi a (maszyny do typografi i), typografi czne prasy, ma-

szyny do obróbki tytoniu, ubijaczki elektryczne do użytku 

domowego, ubijaki [maszyny], maszyny do ubijania, uchwy-

ty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części-maszyn], 

uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mechanicz-

ne, urządzenia do lutowania, elektryczne, urządzenia do na-

powietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, 

urządzenia do zgazowywania / saturacji, maszyny do uszczel-

niania do celów przemysłowych, walcarki, walce do walca-

rek, walce drogowe, wałeczkowe łożyska, sprzęgła stałe wa-

łów [maszyny], wały korbowe, łożyska do wałów transmisyj-

nych, wały transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych, 

barda do warsztatów tkackich, wciągarki do sieci [rybołów-

stwo], wciągniki [części maszyn], wciągniki [wielokrążki], 

wentylatory do silników, węglowe szczotki [elektryczność], 

wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny] do celów 

przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, 

wiertnicze urządzenia pływające lub niepływające, wieszaki 

[części maszyn], wilki do mięsa, windy inne niż wyciągi nar-

ciarskie, prasy do wina, wirówki [maszyny], wirówki [młynki], 

wirówki mleczarskie, maszyny dla włókiennictwa, separatory 

do wody, regulatory do wody zasilające, wodziki do maszyn 

dziewiarskich, wolne koła do pojazdów innych niż lądowe, 

wrębiarki do węgla, wtryskiwacze do silników, urządzenia 

do wulkanizacji, wyciągi [dźwigi], wyciągi kopalniane, wycią-

gi towarowe [w kopalniach], wycinarki szczelin, wydechowe 

rury rozgałęźne do silników, wykończarki, wymienniki ciepła 

[części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki [walcarki deseniują-

ce], urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, za-

miatarki samojezdne, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom 

do silników, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych, 

maszyny zasysania do celów przemysłowych, maszyny 

do zawijania [pakowanie], zawory [części maszyn lub silni-

ków], zawory [części maszyn], zgrabiarki, zgrzeblarki, osprzęt 

do zgrzeblarek, zgrzewarki do plastiku elektryczne [pakowa-

nie], dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasysania 

i transportu ziarna, łuskarki do ziarna, łuskarki zboża, oczysz-

czalnie, złącza części silników, zmywarki naczyń, maszyny 

do zszywania, żniwiarki, żniwiarki [koszenie], żurawie [urzą-

dzenia do podnoszenia i wyciągania], żurawie masztowe, 

przesiewacze do żużlu [maszyny], urządzenia elektromecha-

niczne do produkcji żywności, 9 adaptory elektryczne, aero-

metry, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory 

elektryczne do pojazdów, akustyczne sygnalizatory, alarmy, 

alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożaro-

we, alidady [części składowe przyrządów optycznych], alko-

holomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemo-

metry, anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy dla 

chemii, aparaty kinematografi czne, aparaty fotografi czne, 

aparaty roentgenowskie nie do celów medycznych, aperto-

metry [optyka], urządzenia i przyrządy do astronomii, audio-

wizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, auto-

maty muzyczne uruchamiane monetą [szafy grające], auto-

matyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego 

ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki 

czasowe [z wyłączeniem zegarmistrzostwa], balony mete-

orologiczne, bankomaty, barometry, celki baterii, baterie 

anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie 

elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie sło-

neczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki 

topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błysko-

we żarówki do lamp [fotografi ka], boje do oznakowania to-

rów wodnych, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, busole, celki 

akumulatorowe, celowniki fotografi czne, celowniki telesko-

powe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni 

palnej, cewki dławikowe [impedancje], cewki elektromagne-

tyczne, cewki elektryczne, karkasy na cewki elektryczne, chi-

py [układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy 

do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące 

przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotografi czne, ciężarki 

do pionów, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia 

w oponach pojazdów, cyklotrony, czasomierze do gotowa-

nia jajek [klepsydry], częstotliwościomierze, czujniki, czujniki 

ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzy-

ny, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników [stolarstwo], 

czytniki do sprzętu przetwarzania danych, czytniki kodów 

kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dal-

mierze [odległościomierze], densymetry, aparatura do desty-

lacji do celów naukowych, diody świecące [LED], urządzenia 

elektryczne do dozorowania, urządzenia do dozowania, do-

zymetry, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygna-

lizacyjne], drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany, 

druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] telefonicz-

ne, druty [przewody] telegrafi czne, druty ze stopów metali 

[bezpieczniki topikowe], aparatura do dyfrakcji [mikroskopia], 

dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski do rejestracji 

dźwięku, dyski kompaktowe [audio-wideo], dyski kompakto-

we [CD – ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 

dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputero-

wych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki 

[urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, 

dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dzwonki 

sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, dźwignie 

[bezmiany] wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi prze-

suwnikowe, ekrany [fotografi ka], ekrany fl uoryzujące, ekrany 

projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, 

elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy], elek-

tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządze-

nia kontrolno - sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, 

epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na pin-

ce-nez, etykietki na towarach elektroniczne, falomierze, wy-

krywacze fałszywych monet, fi lmy [błony] naświetlone, ry-

sunkowe fi lmy animowane, urządzenia do montażu fi lmów 

kinematografi cznych, fi lmy kinematografi czne naświetlone, 

fi ltry [fotografi ka], fi ltry do masek do oddychania, fi ltry pro-

mieni ultrafi oletowych do fotografi ki, urządzenia i przyrządy 

do fi zyki, suszarki do klisz fotografi cznych, fotokopiarki, foto-

metry, urządzenia do kontroli frankowania, futerały na przy-

rządy i aparaturę fotografi czną, kryształy galenitu [detektory], 

galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], 

geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, 

gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], gogle 

do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów 

elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki 

do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żoł-

nierskie, hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wy-

miany igieł gramofonowych, kodowane indentyfi kacyjne 

bransoletki magnetyczne, induktory [elektryczność], inkuba-

tory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje 

elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-

wymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy 

komputerowe [informatyka], iskrochrony, jeździeckie kaski, 

kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne 

[światłowody], kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kal-

kulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magneto-

fonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły 

ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk ży-

wiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magne-

tyczne kodowane magnetycznie, karty magnetyczne zako-

dowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 

kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski 

ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy reje-

strujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawia-
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tury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce strażackie, 

kodery magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, 

kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotni-

ków, komory dekompresyjne, komparatory, kompasy [przy-

rządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputerowe urzą-

dzenia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów, 

komputery przenośne, komputery przenośne [podręczne], 

urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elek-

tryczna do komutacji, komutatory, kondensatory, kondensa-

tory elektryczne, kondensatory optyczne, przyrządy do ko-

smografi i, miarki krawieckie, krokomierze [pedometry], ku-

wety fotografi czne, kwasomierze [areometry], kwasomierze 

do akumulatorów, odzież przeznaczona do użycia w labora-

toriach, laboratoryjne wagi, laktodensymetry, laktometry 

[mlekomierze], lampy błyskowe [fotografi a], lampy ciemnio-

we [fotografi ka], lampy ciemniowe [fotografi ka], lampy elek-

tronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy elek-

tronowe wzmacniające, lampy katodowe, lampy optyczne, 

lampy roentgenowskie nie do celów medycznych, lampy 

wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lampy wy-

ładowcze elektryczne rurowe inne niż do oświetlenia, lasery 

nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty pro-

jekcyjne], latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepko-

ściomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, 

liczydła, linijki [przyrządy miernicze], linki do pionów, liny 

do sond, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, kombinezo-

ny ochronne dla lotników, lunety celownicze do broni palnej, 

lupy [optyka], lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łań-

cuszki do okularów, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy 

dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magne-

tyczne karty identyfi kujące, magnetyczne nośniki danych, 

manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne 

[przyrządy dydaktyczne], manometry, maski do nurkowania, 

maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, 

maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące, 

maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elek-

trycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń 

uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uru-

chamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony 

do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], 

membrany do aparatury naukowej, miarki [przyrządy mierni-

cze], miarki ciesielskie, miary, mierniki [przyrządy pomiaro-

we], mierniki czasu naświetlania [światłomierze], migacze 

[światła sygnalizacyjne], wyzwalacze migawki [fotografi ka], 

migawki [fotografi ka], mikrofony, mikrometry, mikroproceso-

ry, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory [hardware 

komputerowy], monitory [programy komputerowe], monito-

ry ekranowe, urządzenia do montażu fi lmów kinematogra-

fi cznych, motopompy strażackie, myszy [informatyka], na-

dajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicz-

nych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe [informa-

tyka], napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici 

identyfi kacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, 

niwelatory [poziomnice, przyrządy do ustalania linii pozio-

mej], noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki infor-

macji magnetyczne, nośniki informacji optyczne, nośniki 

płyt ciemniowych [fotografi ka], notesy elektroniczne, maski 

do nurkowania, obciążenia do urządzeń świetlnych, obciąż-

niki do sond, obiektywy [soczewki] [optyka], obiektywy [so-

czewki] do astrofotografi i, obuwie zabezpieczające przed 

wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody drukowa-

ne, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze 

zębów, ochronne maski, ociekacze do suszenia prac fotogra-

fi cznych [suszarki], odbiorniki [audio- i wideo], suszarki do od-

bitek fotografi cznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek 

fotografi cznych, odgromniki, przyrządy do pomiaru odległo-

ści, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze 

płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochro-

ny przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież 

chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 

odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w labo-

ratoriach, odzież chroniąca przed ogniem, przełączniki ogniw 

[elektryczność], ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwanicz-

ne, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfi kowa-

ne, oktanty, okulary, okulary [optyka], okulary przeciwośle-

pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze [omome-

try], oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, 

oprawki do pince-nez, oprogramowanie komputerowe, na-

grane, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewo-

dzące promienie świetlne [światłowody], oscylografy, osłony 

azbestowe dla strażaków, osłony końcówek [wyjść] elek-

trycznych, osłony obiektywów [optyka], osłony przeciwod-

blaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, osobi-

ste urządzenia stereofoniczne, ozonizatory [ozonatory], pa-

mięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele sło-

neczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, 

pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 

wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece 

do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, łań-

cuszki do pince-nez, sznureczki do pince-nez, pince-nez [bi-

nokle], piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratowni-

cze, planimetry, pliki grafi czne do ściągnięcia do telefonu 

komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu 

komórkowego, plotery [pisaki x-y], płytki krzemowe [obwo-

dy scalone] półprzewodnikowe, płyty do akumulatorów 

elektrycznych, płyty fonografi czne, pochylniki [eklimetry], 

pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe, pod-

pórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki 

na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, po-

larymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy strażackie, 

powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfi ka-

cji przewodów elektrycznych, wskaźniki poziomu wody, po-

ziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościo-

mierze do pojazdów, probówki, procesory [centralne jed-

nostki przetwarzania], procesory tekstu, programy gier kom-

puterowych, programy komputerowe [software ładowalny], 

programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-

puterowe nagrane, urządzenia zabezpieczające przed pro-

mieniowaniem nie do celów medycznych, prostowniki, pro-

stowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób materiało-

wych, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przeglądarki jaj, 

przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przemien-

niki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze me-

diów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, prze-

twornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody 

akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, 

aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza [fotografi ka], 

ramki do przezroczy fotografi cznych, przyciski do dzwon-

ków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy 

do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznaczania azy-

mutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologicz-

ne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrzą-

dy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony [fotogra-

fi ka], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne [modu-

ły ładowalne], pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki 

przełącznikowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki ra-

diowe], radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramo-

fonowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduk-

tory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory na-

pięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, 

regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi 

[w kilometrach] dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w 

milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do fi ltrowania po-

wietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, re-
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torty, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rę-

kawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice 

dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentge-

nowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony 

przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, 

rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do celów nauko-

wych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeń-

stwa, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabez-

pieczające przed wypadkami, skanery [informatyka], skarpet-

ki podgrzewane elektrycznie, przyrządy do mierzenia gru-

bości skóry, przybory do pomiaru grubości skóry wyprawio-

nej, skrzynki akumulatorowe, skrzynki do przyłączy [elek-

tryczność], skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze [elek-

tryczność], słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, zesta-

wy soczewek [wzierniki, okulary], soczewki korekcyjne [opty-

ka], soczewki optyczne, solomierze, sonary [hydrolokatory], 

maszyny i urządzenia do sondowania, sondy [radarowe lub 

ultradźwiękowe], sondy do celów naukowo-badawczych, 

spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwin-

tów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych], sprzę-

gacze akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt kompute-

rowy, sprzęt radiotelefoniczny, stacje taśm magnetycznych 

dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do aparatów fo-

tografi cznych, stereoskopy, instalacje elektryczne do zdalne-

go sterowania procesami przemysłowymi, stojaki do retort, 

stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], osłony azbestowe 

dla strażaków, styki elektryczne, suszarki klisz [fotografi a], su-

waki logarytmiczne, suwmiarki, suwmiarki, sygnalizacja 

świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, 

symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafki 

na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], 

szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła 

optyczne, szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewo-

dzącą elektryczność, sznureczki do okularów, szpule [foto-

grafi ka], szyldy [znaki] mechaniczne, szyldy [znaki] świecące, 

ściemniacze światła [regulatory] elektryczne, śruby mikrome-

tryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sy-

gnały świetlne], tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połą-

czeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze 

[elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mecha-

niczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, takto-

mierze [metronomy], tarcze odblaskowe noszone na ubraniu 

w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czysz-

czenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, ta-

śmy magnetyczne, przyrządy rozmagnesowujące do taśm 

magnetycznych, stacje taśm magnetycznych dla kompute-

rów, taśmy wideo, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefo-

ny bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony przeno-

śne, telegrafy [aparaty], telekopiarki, teleskopy, teodolity, ter-

mometry nie do celów medycznych, termostaty, termostaty 

do pojazdów, totalizatory, transformatory elektryczne, trans-

formatory podnoszące napięcie, translatory elektroniczne 

kieszonkowe, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy 

ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty ostrzegające o nie-

sprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotografi cz-

nych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, 

tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki [elektrycz-

ność], tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe], tygle [laboratoryj-

ne], tygle probiercze do kupelacji [laboratoryjne], ubiory 

chroniące przed ogniem, uchwyty do telefonów komórko-

wych, układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterfe-

rencyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne - 

nie do celów medycznych, urządzenia do analizy inne niż 

do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządze-

nia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kie-

rowania do pojazdów, urządzenia do cięcia fi lmów, urządze-

nia do czyszczenia płyt fonografi cznych, urządzenia 

do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destyla-

cji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, 

urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urzą-

dzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafi i, urzą-

dzenia do głosowania, urządzenia do katodowania używane 

przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do kontroli 

i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania kore-

spondencji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania 

pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elek-

trycznych, urządzenia do montażu fi lmów kinematografi cz-

nych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urzą-

dzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 

urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządze-

nia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urzą-

dzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarza-

nia dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urzą-

dzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędko-

ści [fotografi ka], urządzenia do powiększania [fotografi a], 

urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urzą-

dzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestro-

wania dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zja-

wisk czasowych, urządzenia do rysowania wykrojów kra-

wieckich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do stero-

wania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fo-

tografi cznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządze-

nia do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do za-

pewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia 

elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia 

elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami ko-

lejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, 

urządzenia GPS, urządzenia heliografi czne, urządzenia i in-

stalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów 

innych niż medyczne, urządzenia i przyrządy do ważenia, 

urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia 

i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, 

urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące 

nie do powietrza i wody, urządzenia kadrujące do przezro-

czy, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery po-

kładowe], urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 

pokładowe], urządzenia podpowiadające dla prezenterów 

telewizyjnych [sufl er telewizyjny, prompter], urządzenia po-

miarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia radiologiczne 

do celów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządze-

nia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządze-

nia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów 

medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne, urzą-

dzenia zdalnego sterowania, wagi, wagi do listów, wagi po-

mostowe, walizeczki z przyborami do autopsji [badania mi-

kroskopowe], wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgot-

nościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [juda-

sze], woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], 

wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne 

emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia 

[spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, 

wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wtycz-

ki, gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne], wyjścia bez-

pieczeństwa, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, 

wykrywacze dymu, wykrywacze przedmiotów metalowych 

stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne, 

wyłączniki zdalnie sterowane, tarcze odblaskowe, noszone 

na ubraniu, w celu zapobiegania wypadkom drogowym, 

wyroby optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek 

[fotografi a], wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], 

zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów 

[elektryczność], zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nur-

kowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektro-

magnetyczne], zawory elektromagnetyczne [przełączniki], 
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aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sy-

gnałami, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego stero-

wania zwrotnicami kolejowymi, zdjęcia rentgenowskie inne 

niż do celów medycznych, fi lmy do zdjęć roentgenowskich 

naświetlone, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], ze-

lektryfi kowane szyny do zawieszania refl ektorów punkto-

wych, zespoły nadawcze [telekomunikacja], zestawy głośno-

mówiące do telefonów, złącza [elektryczność], złącza 

do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki 

[elektryczność], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub 

mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne.

(210) 460094 (220) 2016 08 08

(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) SeptemberFest

(510), (511) 35 organizowanie, prowadzenie i obsługa wy-

staw w celach handlowych lub reklamowych, 41 rozrywka, 

informacja o rozrywce, organizowanie, prowadzenie i obsłu-

ga: imprez kulturalnych i rozrywkowych, festiwali, koncertów, 

konkursów, spektakli, widowisk, usługi dystrybucji biletów.

(210) 460096 (220) 2016 08 08

(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) mFundusz Obligacji

(510), (511) 36 usługi fi nansowe, doradztwo i informacje 

w sprawach fi nansowych, emisja i obsługa papierów war-

tościowych, zarządzanie papierami wartościowymi i fundu-

szami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, pośrednictwo 

giełdowe, nabywanie akcji i praw z akcji, nabywanie i zby-

wanie wierzytelności pieniężnych, zarządzanie środkami 

fi nansowymi, udostępnianie produktów funduszy inwesty-

cyjnych za pośrednictwem Internetu, zarządzanie środkami 

fi nansowymi poprzez: łącza telefoniczne, mobilne łącza te-

lefoniczne, satelitarne i komputerowe, 38  łączność poprzez 

terminale komputerowe.

(210) 460151 (220) 2016 08 10

(731) KOCHANEK ROBERT, Pruszków

(540) THE ONES

(531) 02.09.25, 26.02.07, 27.05.01

(510), (511) 9 nośniki dźwięku, elektroniczne nośniki danych, 

magnetyczne nośniki programów, optyczne nośniki danych, 

nośniki do przechowywania danych, nagrane magnetyczne 

nośniki danych, interaktywne płyty DVD, nagrane dyski wi-

deo, nagrane płyty CD, DVD, CD ROM, nagrane płyty kom-

paktowe z muzyką, nagrania audio i wideo, nagrania multi-

medialne, płyty, publikacja elektroniczne, oprogramowanie 

komputerowe, 28 artykuły sportowe, sprzęt sportowy, han-

tle, pompony dla cheerleaderek, 41 nauczanie, kształcenie, 

rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie 

organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, 

rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, or-

ganizowanie zawodów sportowych, tanecznych, organizo-

wanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych i tanecz-

nych, usługi instruktorów sportu, usługi instruktorów tańca, 

informacja o powyższych usługach, 44 doradztwo w zakre-

sie zdrowego stylu życia, odżywiania.

(210) 460210 (220) 2016 08 11

(731) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa

(540) SOVMLEK

(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mle-

czarskim, substancje wiążące dla przemysłu spożywczego, 

emulgatory spożywcze - naturalne i syntetyczne substancje 

powierzchniowo-czynne, preparaty przedłużające trwałość 

żywności, stabilizatory żywności, zagęstniki spożywcze jako 

substancje zagęszczające, stabilizujące, żelujace, 29 pektyna 

do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych, lecy-

tyna spożywcza, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki ete-

ryczne, przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów 

gospodarstwa domowego, skrobia do celów spożywczych, 

ekstrakty roślinne do celów spożywczych.

(210) 460442 (220) 2016 08 17

(731) Izze Beverage Co., Boulder, US

(540) IZZE

(531) 05.05.20, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01

(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 

napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 

syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów, 

bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, 

napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje dla spor-

towców, napoje zawierające witaminy, wody smakowe, pro-

szek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje na bazie 

owoców lub warzyw (smoothies), napoje na bazie orzecha 

kokosowego.

(210) 460712 (220) 2016 08 25

(731) EKO COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów

(540) COLIBER POWDER COATINGS

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-

mysłu, prac badawczych, fotografi i jak również rolnictwa, 

ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie suro-

wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 2 farby, poko-

sty, lakiery, barwniki, farby, utrwalacze do farb akwarelowych, 

farby bakteriobójcze, farby proszkowe, farby ognioodporne, 

farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby 

stosowane w ceramice, farby wodne kazeinowe, farby wod-

ne klejowe, farby zawierające azbest, rozcieńczalniki do lakie-

rów, lakiery brązujące, barwniki do lakierów, lakiery proszko-

we, preparaty zapobiegające matowieniu, metale w proszku 

dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, metalowe 

folie dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, mieszan-

ki drukarskie, minia, mleko wapienne, ognioodporne, oleje 

do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, powłoki, 

powłoki do drewna, powłoki do smołowania papy, powłoki 
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zabezpieczające podwozie pojazdów, powłoki zabezpiecza-

jące przed korozją podwozie pojazdów, 35 usługi organizacji 

działalności gospodarczej związanej z branżą farb i lakierów, 

prowadzenie sprzedaży farb i lakierów za pomocą sklepu 

internetowego.

(210) 460825 (220) 2016 08 29

(731) INNOX NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NARODOWY PROGRAM ROZWOJU PIŁKI RĘCZNEJ 

ORKAN

(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.01.04, 27.05.01

(510), (511) 5 akonityna jako kompozycja alkaloidów spe-

cjalnie przeznaczona dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, aldehy-

dy jako kompozycja środków chemicznych specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, algicydy jako kom-

pozycje specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych i dla po-

trzeb medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, alkaloidy jako kompozycje środ-

ków chemicznych do celów medycznych specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, alkohole do celów 

farmaceutycznych jako kompozycja środków chemicznych 

specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, ami-

nokwasy do celów medycznych jako kompozycje środków 

chemicznych specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych, anestetyki specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych, antybiotyki jako kompozycje specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, antyseptyki 

jako kompozycje specjalnie przeznaczone dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, apteczki przenośne pierwszej pomocy dla klu-

bów i zawodników specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych: lecznicze profi laktyczne artykuły żywnościo-

we na bazie białka do celów medycznych specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, balsam gurjunowy 

do celów medycznych jako kompozycja środków chemicz-

nych specjalnie przeznaczona dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

balsamiczne preparaty do celów leczniczych specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych, specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych bandaże higie-

niczne, bandaże opatrunkowe, bandaże uciskowa, opaski 

na kończyny, specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej, biocydy jako kompozycje środków 

chemicznych pochodzenia organicznego specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, borowina do ką-

pieli, borowina lecznicza jako kompozycje dla potrzeb klu-

bów sportowych specjalnie przeznaczone dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, bransolety do celów leczniczych dla zawodni-

ków specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

preparaty bromu do celów farmaceutycznych i medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycz-

nych do zastosowań w ambulatoriach medycyny sportowej, 

inne niż bandaże i opaski uciskowe jako chirurgiczne mate-

riały opatrunkowe dla ambulatoriów sportowych specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych, chusteczki na-

sączane płynami farmaceutycznymi i biopreparatami oraz 

homeo preparatami specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, preparowany i nawaniany oraz aromatyzowa-

ny specjalnymi nutami zapachowymi cukier do celów me-

dycznych, cukier lodowały do celów leczniczych, cukier mle-

kowy, cukierki do celów leczniczych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, czopki lecznicze specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, detergenty do ce-

lów medycznych specjalnie przeznaczone do higieny osobi-

stej i pomieszczeń dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, dezodoran-

ty inne niż do użytku osobistego specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, diastaza jako kompozycja zapa-

chowa do celów medycznych specjalnie przeznaczona dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, dietetyczna żywność przystoso-

wana do celów medycyny sportowej specjalnie przeznaczo-

na dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych, gdzie indziej nie wymienio-

ne substraty jako składniki receptur do sporządzania diete-

tycznych napoi przystosowane do celów medycyny sporto-

wej, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-

dycznych specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, dodatki mineralne jako nie podstawowe składniki żyw-

ności specjalnie przeznaczonej dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

eliksiry i zagęszczone enzymy do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych, estry celulozy do celów farmaceu-

tycznych i medycyny sportowej, inne niż celulozowe estry 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, kompozycje 

zapachowe eterów do celów farmaceutycznych i medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, eukaliptol jako kompozycja olejków do celów farma-

ceutycznych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 
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po zabiegach medycznych, olejek eukaliptusowy do celów 

farmaceutycznych i medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, preparaty fenolu 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, fosforany 

jako kompozycje środków chemicznych do celów farmaceu-

tycznych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, fungicydy jak kompozycje che-

miczne specjalnie przeznaczone do szatni i miejsc przeby-

wania osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych, preparowana dodatkami 

zapachowymi i biostatykami konfekcjonowana w opakowa-

nia jednostkowe gaza opatrunkowa specjalnie przeznaczona 

jako wyposażenie osobiste dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

gazy do zastosowania w ambulatoriach sportowych, nawa-

niana substancjami bioaktywnymi gąbka do doraźnego za-

opatrywania ran i otarć powierzchniowych skóry ludzkiej dla 

sportowców, gencjana jako składnik opatrunków do celów 

farmaceutycznych i medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczona dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, preparaty glicero-

fosfatów specjalnie przeznaczone do ambulatoriów sporto-

wych i dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych, preparaty na bazie gli-

ceryny do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, preparaty glukozowe do celów 

medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych gorczyca do celów farmaceutycznych, 

wytwory z gumy naturalnej do celów medycznych specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, guma 

do żucia do celów leczniczych specjalnie nawaniana i uak-

tywniana biostatycznie przeznaczona dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych, gwajakol jak kompozycja środków chemicznych 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczona dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

hematogen i preparaty hemoglobiny specjalnie przeznaczo-

ne dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych i kontuzjach, herbata leczni-

cza, herbata odchudzająca do celów leczniczych, herbata 

z ziół do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty herbicy-

dowe specjalnie przeznaczone do szatni, przebieralni i miejsc 

przebywania osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pre-

paraty hormonów do celów medycyny sportowej specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

preparaty hydrastyny i hydrastyniny specjalnie przeznaczo-

ne dla osób uprawiających sporty ruchowe rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych i kontuzjach, kultury na bazie 

żywych tkanek ludzkich i zwierzęcych jako implanty chirur-

giczne specjalnie przeznaczone do gabinetów medycyny 

sportowej dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, insek-

tycydy do obuwia i do dezynfekcji pomieszczeń specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

izotopy promieniotwórcze do celów medycyny sportowej 

specjalnie przeznaczone do ambulatoriów innych niż przy 

szpitalne dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, prepara-

ty pochodne jodu do celów farmaceutycznych i medycyny 

sportowej, jodki do celów farmaceutycznych specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

jodoform i jodyna oraz preparaty z nich specjalnie przezna-

czone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, kadzidełka 

jako insektycydy do odstraszania owadów- i do konserwacji 

pomieszczeń i szatni specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, preparaty kalomelu specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty na bazie 

kamfory do celów medycyny sportowej specjalnie przezna-

czone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty 

karbonylu przeciw pasożytnicze specjalnie przeznaczony dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, kąpiele lecznicze, 

kąpiele tlenowe specjalnie przeznaczone dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, dopuszczone do obrotu poza ap-

tecznego i nie będące narkotykami preparaty na bazie koka-

iny specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, preparaty na bazie kolcowoju lekarskiego do ce-

lów medycznych specjalnie przeznaczone dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, preparaty kolodium do celów far-

maceutycznych i medycyny sportowej specjalnie przezna-

czone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, kompresy 

do leczenia kontuzji specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, preparaty kopru włoskiego do celów leczni-

czych specjalnie przeznaczone dla osób z dysfunkcją prze-

wodu pokarmowego uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kon-

tuzjach preparaty kory chinowej do celów leczniczych, kora 

do celów farmaceutycznych, kora kondurango, kora kroto-

nowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora 

z angostury do celów medycznych, korzenie lekarskie, korze-

nie rabarbaru do celów farmaceutycznych i medycyny spor-

towej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, preparaty kreozotu do celów farmaceutycznych 

specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, spe-

cjalnie spreparowane kultury mikroorganizmów do celów 

medycznych dla laboratoriów sportowych i przeciw dopin-

gowych, preparaty kurary specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach preparaty kwasu ga-

lusowego do celów farmaceutycznych, kwasy do celów far-

maceutycznych i medycyny sportowej specjalnie przezna-

czone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty 

na bazie kwiatu siarczanego do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 



Nr  ZT06/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 19

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, laktoza specjalnie prze-

znaczona dla osób uprawiających intensywne sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, laseczki 

siarkowe do dezynfekcji pomieszczeń specjalnie przezna-

czonych dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, prepara-

ty lecytyny do celów medycznych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty mchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach lecznicze napary, 

odwary i wywary jako leki i paraleki homeopatyczne dla lu-

dzi, leki do celów stomatologicznych medycyny sportowej, 

leki pomocnicze, leki sero terapeutyczne, leki uspokajające, 

leki w płynie, leki wzmacniające, lotony do celów farmaceu-

tycznych specjalnie przeznaczone do pielęgnacji włosów dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty z lucerny 

chmielowej do celów farmaceutycznych i medycyny sporto-

wej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, preparaty z lukrecji do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, preparaty na bazie ma-

gnezji do celów farmaceutycznych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, majtki higieniczne 

sportowe, majtki higieniczne dla chorych sportowców, 

w tym pływaków i skoczków spadochronowych z brakiem 

kontroli czynności fi zjologicznych, majtki higieniczne dla 

nietrzymających moczu, majtki menstruacyjne medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, mastyksy dentystyczne specjalnie prze-

znaczone dla osób z dysfunkcją jamy ustnej uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach maści regeneracyjne do celów farmaceutycz-

nych, maści do leczenia oparzeń i otarć, maści rtęciowe, maść 

przeciw odmrożeniom, materiały opatrunkowe pierwszego 

zaopatrzenia medycznego, materiały ambulatoryjne opa-

trunkowe chirurgiczne medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, mazidła lecznicze 

i kremy specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, preparaty mąki z siemienia lnianego 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone na okładziny skóry i kompresy dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, preparaty na bazie mchu 

irlandzkiego do celów medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pre-

paraty na bazie mentolu specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, preparaty z mięty planta-

cyjnej do celów farmaceutycznych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, preparaty na bazie propolisu 

pszczelego i mleczka pszczelego do celów medycyny spor-

towej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, mleko krowie i kozie, mleko białkowe, mleko 

migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko słodowe 

do celów leczniczych, mleko w proszku i ich kompozycje dla 

potrzeb medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, powierzchniowo 

czynne preparaty z moleskinu do celów medycyny sporto-

wej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, immuno suspresyjne preparaty na bazie muszki 

hiszpańskiej specjalnie przeznaczone dla osób z dysfunkcja-

mi płciowymi uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty 

myrobolanu do celów farmaceutycznych i medycyny spor-

towej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, bezalkoholowe nalewki, napary, wywary i od-

wary do celów leczniczych medycyny sportowej specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

będące lekami lub paralekami napoje ze składnikami bio-

czynnymi specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, dopuszczone do obrotu poza aptecznego 

preparaty ze śladową zawartością narkotyków do celów me-

dycyny sportowej, obrączki przeciwreumatyczne i przeciw 

obrzmieniowe specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, obroże przeciw pasożytnicze na koń-

czyny dla jeźdźców w konkurencjach sportowych hippicz-

nych, preparaty octanu glinu do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, odczynniki chemiczne 

do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla labora-

toriów medycyny sportowej i laboratoriów przeciw dopin-

gowych, okłady gorczycowa specjalnie przeznaczone dla 

osób z dysfunkcjami narządu ruchu uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, olej gorczycowy do celów leczniczych, olej ry-

cynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze, oleje przeciw 

gzom końskim dla jeźdźców w konkurencjach sportowych 

hippicznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-

jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-

pru do celów leczniczych i medycyny sportowej specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

ołówki hemostatyczne, ołówki kaustyczne, ołówki przeciw 

brodawkom, ołówki przeciw migrenie dla potrzeb medycy-

ny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, opaski barkowe do celów chirurgicz-

nych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, opaski higieniczne, 

opaski menstruacyjne dla kobiet uprawiających sporty ru-

chowe, preparaty opiatów specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, dopuszczone do obrotu 

poza aptecznego preparaty na bazie opium specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, opłat-

ki do celów farmaceutycznych specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, papier do plastrów 

gorczycowych, papier przeciwbólowy i uśmierzający spe-

cjalnie przeznaczone jako nośniki kompresów dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 
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medycznych i kontuzjach, papierosy bez tytoniowe do profi -

laktyki leczniczej osób nikotyno zależnych specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, insek-

tycydy jako środki do tępienia pasożytów w szatniach 

i w garderobach sportowców, preparaty pektynowe do ce-

lów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

preparaty pepsynowe do celów farmaceutycznych i medy-

cyny sportowej, preparaty peptonów do celów farmaceu-

tycznych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, pierścienie na na-

gniotki i na odciski stóp specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających określone dyscypliny sportów ruchowych 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

bioaktywne lub biopassywne plastry ochronne, plastry 

do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylep-

ne lecznicze, plastry samoprzylepne dla potrzeb medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, preparaty z osocza krwi i plazmy krwi dla 

potrzeb medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, płyny do płukania 

ust do celów leczniczych specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, płyny do przemywania 

oczu specjalnie przeznaczone dla pływaków, bokserów, ko-

larzy i innych sportowców, płyny do przemywania pochwy 

dla specjalnie przeznaczone dla kobiet uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, podkładki do ochrony palucha koślawego spe-

cjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, specjalnie wyselekcjonowane podłoża dla kultur bak-

teryjnych w laboratoriach medycyny sportowej i przeciw 

dopingowych, pomady do celów medycznych do pielęgna-

cji skóry specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, preparaty czyszczące do szkieł kontakto-

wych używanych przez sportowców, preparaty diagnostycz-

ne do celów medycznych w laboratoriach antydopingo-

wych, preparaty dla organoterapii specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty farma-

ceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne 

przeciw słonecznym oparzeniom, preparaty medyczne 

do odchudzania, preparaty medyczne na porost włosów, 

preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw mocze-

niu się, preparaty przeciw odmrożeniom, preparaty rozsze-

rzające oskrzela, preparaty terapeutyczne do kąpieli, prepa-

raty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, 

preparaty z mikroorganizmami do celów medycznych, pro-

dukty na bazie wapna do celów farmaceutycznych specjal-

nie przeznaczone do laboratoriów medycyny sportowej dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, produkty uboczne procesu 

przeróbki ziaren zbóż dla celów medycznych jako substraty 

specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

przeciwbólowe środki uśmierzające powierzchniowo czyn-

ne i do zastosowania wewnętrznego dla potrzeb medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, przewodniki chemiczne do elektrod elek-

trokardiografów stosowanych w medycynie sportowej 

i w laboratoriach przeciw dopingowych, radiologiczne sub-

stancje kontrastowe do celów medycznych specjalnie prze-

znaczone dla laboratoriów medycznych i przeciw dopingo-

wych osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych, rozpuszczalniki do usuwania 

używanych w sporcie plastrów samoprzylepnych, roztwory 

bakterio statyczne do przechowywania szkieł kontaktowych 

stosowanych przez pływaków, skoczków narciarskich i spa-

dochroniarzy, wywary, napary i odwary z siemienia lnianego 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

preparaty ze skrobi do celów dietetycznych lub farmaceu-

tycznych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty słodu 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczni-

czych, sole do kąpieli mineralnych, sole mineralne wody, sole 

potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów 

leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, prepara-

ty sporyszu do celów farmaceutycznych specjalnie przezna-

czone do laboratoriów przeciw dopingowych i dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, farmaceutyczne prepara-

ty sterydowe dopuszczone do obrotu poza aptecznego spe-

cjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, szarpie sportowe specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, środki medyczne przeciw 

poceniu się ciała, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, 

środki na odciski, środki na uspokojenie nerwów, środki na-

senne, środki odkażające, środki odstraszające insekty, środki 

odstraszające owady, środki przeciw gorączce, środki prze-

ciw migrenie, środki przeciw skrytopłciowym roślinom do za-

stosowania w szatniach sportowych, środki przeciw zrogo-

waceniem naskórka, środki sanitarne do celów medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone do szatni i pomieszczeń 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, środki tamujące 

krwawienia specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, taśmy przylepne wielokrotnego użytku 

do celów medycyny sportowej, taśmy jednorazowe samo-

przylepne do celów medycznych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych o kontuzjach, preparaty na bazie 

terpentyny balsamicznej do celów farmaceutycznych i me-

dycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, tkaniny chirurgiczne do zaopa-

trzeń w ochronie zdrowa a sportowców, tłuszcze do celów 

medycyny sportowej, preparaty tranu specjalnie przezna-

czone dla medycyny sportowej dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, trociczki do odymiania do szatni sporto-

wych i miejsc przebywania sportowców, trucizny przeciw-

bakteryjne, trutki na szczury do szatni sportowych, preparaty 

tymolu do celów farmaceutycznych specjalnie przeznaczo-

ne do pomieszczeń dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów me-

dycznych, wata higroskopijna specjalnie przeznaczone dla 
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osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, węgiel drzewny 

jako absorbent medyczny w dietetyce sportowej, preparaty 

z winianu potasu do celów farmaceutycznych i medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, wkładki ochronne do majtek dla sportow-

ców, nieprzeznaczona do spożycia woda gulardowa, woda 

melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do ką-

pieli leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda oli-

goceńska, woda utleniona do celów medycznych i medycy-

ny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, preparaty wodorowęglanu sodo-

wego do celów farmaceutycznych, inne niż pitne wody mi-

neralne do celów leczniczych, wodzian chloralu do celów 

farmaceutycznych i medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, zioła 

do palenia dla celów leczniczych, zioła lecznicze i dla medy-

cyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, żelatyna do celów medycznych i me-

dycyny sportowej specjalnie przeznaczona dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, gdzie indziej nie wymieniona 

żywność dietetyczna do celów leczniczych, 25 specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach 

elementy ubioru takie jak: bandany na szyję, barbety jako 

ubrania, berety, bezrękawniki, niewymieniona w innych kla-

sach bielizna, bielizna jako część garderoby, bielizna damska, 

bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze 

sportowe i rekreacyjne, bluzki damskie i bluzki koszulowe, 

relaksujące boa na szyję dla sportsmenek inne niż ze skór 

zwierzęcych, boty sportowe, bryczesy sportowe jako spodnie 

dojazdy konnej, zjazdów bobslejowych i saneczkarskich, sko-

ków spadochronowych, windsurfi ngu, buty specjalnie prze-

znaczone do określonych dyscyplin sportowych, buty nar-

ciarskie, buty piłkarskie korki, buty sportowe, buty sznurowa-

ne, czółenka jako buty damskie inne niż wieczorowe i space-

rowe, cholewki do butów sportowych, cholewki i zapiętki 

do obuwia sportowego, chusty arabskie na głowę dla kobiet 

sportowców, czapki jako nakrycia głowy sportowe, czepki 

kąpielowe zawodników w sportach wodnych, ochronne no-

ski - czubki do obuwia sportowego, daszki do czapek sporto-

wych jako elementy odzieży, domowe pantofl e po treningo-

we sportowe, drewniaki jako obuwie sportowe i po trenin-

gowe inne niż medyczno - profi laktyczne, dżerseje jako 

ubrania wierzchnie sportowe lub ich części, espadryle mę-

skie sportowa, etole jako futra z materiałów innych niż zwie-

rzęce, etole z futra do użytku po treningowego dla sportow-

ców, fartuchy jako odzież inna niż ochronna i robocza spe-

cjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, fulary jako apaszki do ubrań sportowych, gabardyna 

jako gotowe ubrania specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, sportowe garnitury męskie i dam-

skie i ich części specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, gorsety jako bielizna specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, spor-

towe halki jako ekskluzywna bielizna damska, halki, półhalki 

dla sportsmenek, kalesony sportowe, kalosze sportowa, ka-

masze sportowa, kamizelki sportowe, kamizelki na ryby dla 

rybaków sportowych, kamizelki sportowe dla kajakarzy, 

windsurfi stów i myśliwych, kapelusze specjalnie przeznaczo-

ne dla osób uprawiających określone dyscypliny sportowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, kaptury 

do ubrań sportowych, karczki koszul sportowych, kąpielówki 

dla pływaków sportowych, kieszenie do odzieży sportowej 

wpuszczane, kieszenie do odzieży sportowej nakładanie lub 

wymienne specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, odejmowalne kołnierze i kołnierzyki dla 

odzieży sportowej, kombinezony inne niż ochronne dedyko-

wane odpowiednim dyscyplinom sportowym, kombinezo-

ny jako odzież, kombinezony dla narciarzy wodnych, kombi-

nezony do jazdy na nartach śniegowych, korki wymienne 

do butów piłkarskich, do gry w rugby, do koszykówki i piłki 

siatkowej, kostiumy kąpielowe sportowe, koszule sportowe, 

koszulki gimnastyczne i sportowe, krawaty sportowe, kurtki 

zimowe watowane lub futrzane z kapturem lub bez kaptura 

lub w inny sposób ocieplane specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, legginsy damskie 

i młodzieżowe, sportowe mankiety do ubrań, sportowe 

mantyle, marynarki jedno częściowe lub elementy dwuczę-

ściowego ubrania sportowego, sportowa mufki jako odzież 

zimowa, mundury jako służbowe uniformy dla osób obsłu-

gujących określone dyscypliny sportowe, getry jako nakładki 

do obuwia sportowego, gdzie indziej nie wymienione nakry-

cia głowy jako odzież sportowa, sportowe napiętki wymien-

ne do pończoch sportowych, sportowe nauszniki jako 

odzież, obcasy do obuwia sportowego, obuwie gimnastycz-

ne, obuwie plażowe, obuwie sportowy, kołnierze do odzieży 

sportowej, odzież sportowa, odzież na gimnastykę, odzież 

papierowa, odzież wodoodporna, odzież z dzianiny, odzież 

z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelek-

tryczne jako odzież sportowa, gdzie indziej nie wymienione 

okrycia wierzchnie jako odzież sportowa, nie metalowe oku-

cia na podeszwy do butów, okucia metalowe do butów, 

osłony przed słońcem jako daszki do nakrywania głowy dla 

sportowców, palta sportowe, peniuary damskie sportowa, 

pantofl e kąpielowe, paski jako elementy odzieży, paski 

do botów rekreacyjnych, paski do obuwia, paski do spodni, 

pasy do przechowywania pieniędzy lub dokumentów jako 

elementy odzieży sportowej, peleryny jako odzież, pelisy 

jako odzież, podkoszulki, podszewki jako elementy ubrań 

sportowych, podszewki gotowe jako część garderoby spor-

towej, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki 

do skarpetek, pończochy sportowe, pończochy wchłaniają-

ce pot, potniki wymienne do odzieży sportowej, półbuty 

sportowe, prochowce jako odzież sportowa, przody do ko-

szul sportowych jako wymienne gorsy, przypinane kołnie-

rzyki sportowe, pulowery sportowe po treningowa, rajstopy, 

rajtuzy, rękawiczki jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, 

sandały jako obuwie sportowe, sandały kąpielowe, sari dla 

sportsmenek jako odzież orientalna, skarpetki sportowe, sli-

py sportowe zawodnicze, slipy kąpielowe, spodnie sporto-

we, spódnice sportowe, staniczki sportowe, staniki sportowe, 

stroje kąpielowe sportowe, stroje sportowe paradne na su-

kienki sportowe, swetry sportowe, szale, szaliki sportowe, 

dedykowane napisami określonych dyscyplin sportowych 

szarfy do ubrania sportowe, szelki sportowe inne niż spado-

chroniarskie, szkielety do kapeluszy sportowych, szlafroki, 

śniegowce sportowe, środki anty poślizgowe do butów 

sportowych, taśmy pod stopy do getrów sportowych, tryko-

ty jako ubrania sportowe, sportowe turbany jako nakrycia 

głowy orientalne do uprawiania egzotycznych dyscyplin 

sportowych, ubiory plażowe sportowe, ubrania sportowe, 

ubrania dla kierowców, ubrania dla kolarzy, woalki jako przy-
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krycia na cenną odzież sportową, sportowe wyroby poń-

czosznicze, żakiety jako ubrania sportowe, żakiety pikowane 

jako odzież sportowa, żakiety pikowane jako ubrania po tre-

ningowe, 30 niemedyczne dietetyczne, ziołowe, regenera-

cyjne i energetyzujące oraz inne gdzie indziej nie wymienio-

ne substancje, przyprawy i dodatki do potraw i napojów 

wytworzone z użyciem dodatków pochodzenia roślinnego 

nie zawarte w innych klasach jako składniki podstawowe 

i nie podstawowe diety sportowców i osób uprawiających 

sporty ruchowe takie jak anyż, anyż gwiaździsty, aromaty 

do ciasta inne niż esencje, aromaty do napojów inne niż 

esencje, aromaty inne niż oleje esencyjne dla receptur kuch-

ni sportowych, przeznaczone zwłaszcza dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach batony lukrecjowe, biszkopt jako fi nal-

ny produkt spożywczy dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, przeznaczone dla kuchni sportowych bułki, bu-

łeczki słodkie, bułki do hot - dogów, bułki nie słodzone do za-

piekanek, bułki aromatyzowane lub z dodatkową nutą sma-

kową jako przekąska do aperitifów, bułka tarta jako panieru-

nek do potraw dla receptur kuchni sportowych dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, ciasto do pizzy lub inne-

go podobnego wytworu spożywczego stołowego otrzyma-

ne z przeważającym użyciem surowców mącznych, mlecz-

nych i jajecznych dla kuchni osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, chałwa cukiernicza z dodatkami witaminowymi 

do spożycia jako regenerat dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, chleb, chleb bez drożdżowy w recepturach spe-

cjalnych dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, chow - 

chow jako smakowa korzenna przyprawa kuchenna lub sto-

łowa do potraw kuchni azjatyckiej do potraw dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, chutney jako ostry gęsty sos 

do potraw kuchenny lub stołowy do potraw dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, ciasta mączne, ryżowe, z nasion 

strączkowych, z nasion kuchni afrykańskiej tym bananowe, 

ciasto w proszku do potraw dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, cukier spożywczy inny niż do celów przetwór-

stwa przemysłowego żywności, cukierki witaminizowane, 

cukierki miętowe dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

curry jako przyprawa do potraw kuchenna lub stołowa 

do potraw dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, cyko-

ria jako substytut kawy dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, czekolada pitna i sproszkowana do potraw de-

serowych dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, kon-

fekcjonowane niemedyczne drożdże spożywcze w postaci 

kostek lub bloków, w tabletkach, jako upłynniony zaczyn 

drożdżowy, jako ekstrakt słodu do celów spożywczych 

do potraw dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, spo-

żywcze enzymy syntetyczne lub pochodzenia naturalnego 

do ciast dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, niewy-

mienione gdzie indziej esencje do artykułów żywnościo-

wych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych 

jako składniki potraw dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, galaretki owocowe jako słodycze, galaretki spożywcze 

mięsno-rybne, korzenne lub warzywne o specjalistycznych 

recepturach do potraw dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kon-

tuzjach, glukoza do celów spożywczych do potraw dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, gluten do celów spożyw-

czych do potraw dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

gofry smakowe dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

guma do żucia nie do celów medycznych dla osób uprawia-

jących sporty ruchowy i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, przeznaczona dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach herbata, herbata mrożona, herbata 

ziołowa do zaparzania, do odwarów i naparów, herbatniki 

słodowe, pieprzowe, paprykowe, z nutą smakową rybną, ko-

rzenną lub ziołową przeznaczone specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, jadalne ozdoby do ciast nie będą-

ce samodzielnymi potrawami do wypieków galanterii pie-

karniczej dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, jęczmień 

gnieciony, łuskany, preparowany dodatkami nuty smakowej 

lub zapachowej do potraw dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach: niebędący napojem jogurt mrożony jako lody 

lub sorbety spożywcze, kakao jako napój lub jako składnik 

dominujący do potraw deserowych, konfekcjonowane ka-

napki i sandwicze z różnymi nadzieniami mięsnymi, warzyw-

nymi i rybnymi dedykowane specjalnie dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, kapary dedykowane specjalnie dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, karmelki jako cu-

kierki, kasza manna, tapioka i wszelkie inne kasze spożywcze 

z nasion zbożowych, strączkowych i egzotycznych, kawa, 

kawa jako aromat kawowy, kawa niepalona, kawa nienatural-

na, keczup jako sos stołowy lub gastronomiczny na bazie 

pomidorów i lub papryki jako surowca dominującego, spo-

żywczy kit pszczeli w postaci czystej, propolis spożywczy 

na bazie kitu pszczelego jako składnik nie podstawowy 

do potraw kuchenny lub stołowy, niemedyczny kleik spo-

żywczy na bazie mleka jako potrawa stołowa lub kuchenna 

prezerwa spożywcza dedykowana specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowy i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, suchary i krakersy jako produkty 

piekarnicze o przedłużonym okresie przydatności do spoży-

cia dedykowane specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, kuchenna lub stołowa kukurydza łuskana, mie-

lona, palona, prażona, suszona, liofi lizowana lub jako po-

pcorn do potraw dedykowane specjalnie dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, kurkuma jako nie podstawowy 

składnik do żywności stołowej lub gastronomicznej dedyko-

wana specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

kuskus jako kasza spożywcza kuchni azjatyckiej dedykowany 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, środki 

wiążące i stabilizujące do lodów spożywczych witaminizo-

wanych dedykowane specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, specjalnie witaminizowane lody spożyw-
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cze w proszku oraz konfekcjonowane w opakowaniach 

zbiorczych i jednostkowych, lody spożywcze w stanie sta-

łym, w proszku lub w stanie półpłynnym albo płynnym jako 

sorbet lodowy dedykowane specjalnie dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, lód w kostkach lub jako grys do napo-

jów chłodzących, lód kuchenny naturalny lub sztuczny 

do konserwacji krótkoterminowej żywności dla sportowców, 

makaron nitki, paski, rurki, muszelki, makaron bezglutenowy 

nic leczniczy dedykowane specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, specjalnie witaminizowane makaroniki 

jako wyroby cukiernicze dedykowane specjalnie dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, witaminizowany marce-

pan dedykowany specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, mączka z roślin strączkowych jako składnik po-

traw dedykowanych specjalnie dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, mąka spożywcza gorczycowa, kukurydziana, 

pszenna, żytnia, sojowa, mąka tapiokowa, jęczmienna, ziem-

niaczana, melasa spożywcza witaminizowana dedykowana 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, mięso 

lub ryby i produkty morza w cieście jako produkt fi nalny 

do spożycia, mięta do wyrobów cukierniczych dedykowa-

nych specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

ocet, ocet zapachowy, ocet winny, ocet palmowy dedyko-

wane specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

owies gnieciony, łuskany, prasowany jako produkt spożyw-

czy dedykowany specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, pasta spożywcza migdałowa, orzechowa, kuku-

rydziana, rybna, pastylki jako cukierki, pasztety i paszteciki 

z nadzieniem owocowym, warzywnym, korzennym, mię-

snym lub rybnym, krakersy i herbatniki dedykowane specjal-

nie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pieczywo 

imbirowe jako piernik dedykowany specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, pierogi z nadzieniem serowym, 

warzywnym, mięsnym lub rybnym, pierożki typu ravioli, piz-

za, płatki zbożowe suszone specjalnie witaminizowane de-

dykowane specjalnie dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, placki, placki drożdżowe, kukurydziane, drożdżowe, 

ziemniaczane, fasolowe, strączkowe, placki do pizzy jako 

składniki diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowa i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, płatki kukurydziane, owsiane, zbożo-

we jako składniki witaminizowanej diety dedykowanej spe-

cjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pomadki 

jako cukierki będące składnikami witaminizowanej diety de-

dykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, praliny wysoko witaminizowane jako składniki witami-

nizowanej diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, preparaty aromatów do żywności 

o nutach zapachowych warzywnych, korzennych, mięsnych 

i rybnych jako składniki witaminizowanej diety dedykowanej 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pre-

paraty do zmiękczania i odwaniania mięsa, preparaty roślin-

ne bezkofeinowe zastępujące kawę naturalną jako składniki 

diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, kuchenne i gastronomiczne preparaty usztyw-

niające do bitej śmietany jako składniki wysoko witaminizo-

wanej diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, pudding jako składnik wysoko witaminizo-

wanej diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, ryż jako składnik wysoko witaminizowanej 

diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, preparowane sago jako składnik wysoko wita-

minizowanej diety dedykowanej specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, słodycze, słodycze jako cukierki, 

słodycze do ssania jako składniki wysoko witaminizowanej 

diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, słodziki syntetyczne i naturalne stołowe i ga-

stronomiczne składniki wysoko witaminizowanej diety de-

dykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, słód jako półprodukt do celów spożywczych jako 

składnik wysoko witaminizowanej diety dedykowanej spe-

cjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, sos sojowy, 

sosy jako przyprawy, sosy do mięsa, sosy do polewania dese-

rów, sosy do sałatek, inne niż keczup sosy pomidorowe, sól 

kuchenna, selerowa, czosnkowa, paprykowa, warzywna, ko-

rzenna, spaghetti jako makaron jako składnik diety dedyko-

wanej specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

suchary jako składniki wysoko witaminizowanej diety dedy-

kowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

konfekcjonowane sushi kuchni japońskiej jako potrawa ryb-

na stołowa, syrop cukrowy do celów spożywczych, środki 

wiążące do lodów spożywczych jako składniki wysoko wita-

minizowanej diety dedykowanej specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, tarta z nadzieniem z owoców, wa-

rzyw, mięsa i ryb jako składniki wysoko witaminizowanej die-

ty dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, tortilla z nadzieniem z owoców, warzyw, mięsa 

i ryb jako składnik wysoko witaminizowanej diety dedykowa-

nej specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

preparowana woda morska do gotowania, gdzie indziej 

nie wymienione wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 

na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 

arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie kakao, zagęsz-

czacze pochodzenia naturalnego inne niż syntetyczne sto-

sowane przy gotowaniu produktów spożywczych, ziele an-

gielskie jako przyprawa do potraw, zielenina jako susz lub 

jako części zielone roślin spożywczych do przyprawiania po-

traw, żywność na bazie mąki gdzie indziej niewymieniona, 

32 składniki wysoko witaminizowanej diety dedykowanej 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, napo-

je takie jak napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, 

bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe 

wyciągi z owoców lub warzyw, brzeczka, brzeczka piwna, 

brzeczka słodowa, esencje do produkcji napojów jako skład-
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nik wysoko witaminizowanej diety dedykowanej specjalnie 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, koktajle bezalkoho-

lowe jako składnik wysoko witaminizowanej diety dedyko-

wanej specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

lemoniady wielosmakowe jako składnik wysoko witaminizo-

wanej diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, mieszaniny i kompozycje składników ta-

kich mleko migdałowe jako napój i moszcz jako składnik wy-

soko witaminizowanej diety dedykowanej specjalnie dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach winogronowy, pa-

stylki lub proszek do wytwarzania napojów musujących jako 

składnik wysoko witaminizowanej diety dedykowanej spe-

cjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, napoje 

na bazie serwatki mleko pochodnej jako składnik wysoko wi-

taminizowanej diety dedykowanej specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, orszada dedykowana specjalnie 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, bezalkoholowe 

piwo, bezalkoholowe piwo imbirowe dedykowane specjal-

nie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, witamini-

zowana sarsaparylla dedykowana specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach oranżada, skoncentrowane soki 

owocowe dedykowane specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, zaprawy owocowe lub warzywne do na-

poi dedykowane specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, poekstrakcyjny bezalkoholowy moszcz pitny 

dedykowany specjalnie dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kon-

tuzjach, wysoko witaminizowane sorbety i syropy do dedy-

kowane specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

witaminizowane i/lub demineralizowane syropy do sporzą-

dzania lemoniady dedykowane specjalnie dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, gdzie indziej niewymienione 

środki do wytwarzania napojów dedykowane specjalnie dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, dedykowane spe-

cjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach wody pitne 

takie jak woda gazowana i produkty do jej wytwarzania, 

woda litowa, woda mineralna i produkty do jej wytwarzania, 

woda sodowa, woda salcerska, woda stołowa, dedykowane 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach stężo-

ne lub skoncentrowane wyciągi bezalkoholowe z owoców 

i warzyw jako mieszanki do sporządzania napoi, wyciąg 

z chmielu do wytwarzania piwa bezalkoholowego dedyko-

wany specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

napoje mleczne bezalkoholowe takie jak mleko migdałowe 

jako napój, mleko z orzeszków arachidowych jako napoje 

bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, pit-

ne nawaniane i aromatyzowane nektary owocowe, pastylki 

do bezalkoholowych napojów gazowanych dedykowane 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, piwo, 

piwo imbirowe, piwo słodowe dedykowane specjalnie dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty do pro-

dukcji napojów dedykowane specjalnie dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, preparaty do produkcji wody ga-

zowanej dedykowane specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, syropy, syropy do lemoniady, syropy 

do napojów, wody pitne oligoceńskie, demineralizowane, 

wysoko mineralizowane, naturalnie zgazowane, sztucznie 

nagazowane, barwione, aromatyzowane, z zawartością 

owoców w kawałkach lub ich części lub moszczu mętnego, 

35 usługi reklamy dla potrzeb osób trzecich i dostarczanie 

odnośnych informacji dotyczących możliwości eksportu, 

importu, dystrybucji, walorów smakowo - zapachowych 

i cech materiałowych i organoleptycznych oraz dostępu 

wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników 

do sporządzania, konserwowania i nieuczynnienia bakterio-

logicznego takich napoi, usługowy kolportaż degustacyj-

nych próbek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi 

i składników do sporządzania, konserwowania i nieuczyn-

nienia bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odno-

śnych informacji, wydawanie i administrowanie kuponami 

w celu promocji sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholo-

wych napoi i składników do ich sporządzania, konserwowa-

nia i bakteriologicznego nieuczynnienia oraz dostarczanie 

odnośnych informacji, usługi agencji planowania i promocji 

sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi 

i składników do sporządzania, konserwowania i nieuczyn-

nienia bakteriologicznego takich napoi oraz dostarczanie 

odnośnych informacji, usługi analizy i doradztwa w zakresie 

zarządzania działalnością gospodarczą dotyczącą produkcji, 

składowania, konfekcjonowania i zbytu oraz pośrednictwa 

w obrocie wszelkiego rodzaju bezalkoholowymi napojami 

i składnikami do sporządzania, konserwowania i nieuczyn-

nienia bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odno-

śnych informacji, usługowe badania rynkowe dotyczące po-

pytu i podaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi 

i składników do sporządzania, konserwowania i nieuczyn-

nienia bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odno-

śnych informacji, dostarczanie informacji dotyczących aktu-

alnej oferty sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych 

napoi i składników do sporządzania, konserwowania i nie-

uczynnienia bakteriologicznego takich napoi, usługi wynaj-

mowania nośników reklamowych służących dystrybucji 

wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników 

do sporządzania, konserwowania i nieuczynnienia bakterio-

logicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informa-

cji, usługi wynajmu saturatorów, automatów sprzedażowych 

i podobnego rodzaju maszyn do sprzedaży, konfekcjonowa-

nia, przechowywania, uzdatniania i utylizacji wszelkiego ro-

dzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, 

konserwowania i nieuczynnienia bakteriologicznego takich 

napoi, wynajem powierzchni reklamowej i reklama na witry-

nach internetowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych 

napoi i składników do sporządzania. konserwowania i nie-

uczynnienia bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie 

odnośnych informacji, usługi prowadzenia punktów handlo-

wych, sklepów, magazynów lub hurtowni z wszelkiego ro-

dzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, 

konserwowania i nieuczynnienia bakteriologicznego takich 

napoi i dostarczanie odnośnych informacji, 41 usługi wypo-

życzania aparatów oświetleniowych i nagłośnieniowych dla 

organizatorów imprez sportowych i rekreacji ruchowej, usłu-

gi biura rezerwacji biletów na imprezy sportowe i rekreacyj-

ne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji sporto-
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wej i rekreacji, usługowe doradztwo w zakresie planowania 

imprez sportowych i rekreacyjnych, usługowe doradztwo 

w zakresie produkcji fi lmów i oprawy muzycznej prezentują-

cych sport i rekreację, usługowe doradztwo w zakresie szko-

leń sportowych, biznesu sportowego, doradztwo zawodo-

we dla trenerów imprez sportowych i rekreacji ruchowej, 

usługi agencyjne w zakresie rozrywki, imprez sportowych 

i rekreacji ruchowej, usługi edukacyjne w zakresie organizo-

wania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych dla potrzeb 

imprez sportowych i rekreacji ruchowej, usługi prezentacji 

audiowizualnych do celów edukacyjnych dla imprez sporto-

wych i rekreacji ruchowej, usługi publikacji informacji o im-

prezach sportowych i rekreacji ruchowej, wynajem urządzeń 

służących do uprawiania zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

usługi programowania, prowadzenia i rozliczania oraz algo-

rytmizacji imprez sportowych i rekreacji ruchowej, organizo-

wanie i prowadzenie konferencji dotyczących imprez spor-

towych i rekreacji ruchowej, usługi interaktywnego prowa-

dzenia kursów i sesji nauczania na odległość prowadzone 

on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 

lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-

nych środków w dziedzinie imprez sportowych i rekreacji 

ruchowej, usługowa informacja o imprezach sportowych 

i rekreacji ruchowej, organizowanie pokazów na żywo w za-

kresie akrobatyki sportowej, produkcja szkoleniowych fi l-

mów wideo ilustrujących imprezy sportowe i rekreacyjne, 

usługowa publikowanie tekstów dla potrzeb osób trzecich 

traktujących o imprezach sportowych i rekreacji ruchowej, 

rezerwacja i dystrybucja biletów wstępu na imprezy i rekre-

acyjne, usługowe udostępnianie obiektów do prowadzenia 

imprez sportowych i rekreacji ruchowej, usługi archiwów bi-

bliotecznych zawierających informacje o imprez sportowych 

i rekreacji ruchowej, 44 usługi aromaterapii, koncesjonowa-

ne i niekoncesjonowane usługi zabiegów chiropraktyki, kon-

cesjonowane i niekoncesjonowane usługowe nastawianie 

kręgosłupa, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługi 

prowadzenia domów dla rekonwalescentów sportowych, 

koncesjonowane i niekoncesjonowane usługi organizowa-

nia, prowadzenia, rozliczania i algorytmizacji zajęć z fi zjote-

rapii, fi zykoterapii, koncesjonowane i niekoncesjonowane 

usługi organizowania, prowadzenia, rozliczania i algorytmi-

zacji gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjnej indywidualnej, 

usługi prowadzenia gimnastycznych ćwiczeń w odciążeniu, 

koncesjonowane i niekoncesjonowane usługi prowadzenia 

gimnastycznych ćwiczeń izometrycznych, prowadzenie 

gimnastycznych indywidualnych ćwiczeń kończyn, usługo-

we konsultacje w zakresie ochrony zdrowia, medycyny, far-

macji oraz homeopatii dostarczane w trybie on-line z kom-

puterowej bazy danych lub przez Internet lub poprzez inne 

media w dziedzinie imprez sportowych i rekreacyjnych, kon-

cesjonowane i niekoncesjonowane usługi organizowania, 

prowadzenia, rozliczania i algorytmizacji zajęć z kinezytera-

pii, koncesjonowane i niekoncesjonowane organizowanie, 

programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwi-

czeń i zabiegów w saunie parowej lub suchej lub w saunie 

na podczerwień, koncesjonowane i niekoncesjonowane or-

ganizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizo-

wanych ćwiczeń na bieżniach gruntowych z użyciem kon-

wencjonalnych rowerów i rowerów specjalnych, koncesjo-

nowane i niekoncesjonowane usługowe organizowanie, 

programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwi-

czeń w zakresie samoobrony, koncesjonowane i niekonce-

sjonowane organizowanie, programowanie i prowadzenie 

wyspecjalizowanych ćwiczeń spaceru w podciśnieniu syste-

mem Vacu-Vell, koncesjonowane i niekoncesjonowane usłu-

gowe zabiegi kompleksowej rehabilitacji pacjentów po zła-

maniach, operacjach kręgosłupa, stawów biodrowych i kola-

nowych, mastektomii, w schorzeniach reumatologicznych 

i neurologicznych, w stanach osteoporozy, w stanach de-

presji, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługowe or-

ganizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizo-

wanych ćwiczeń typu „mama i dziecko”, koncesjonowane 

i niekoncesjonowane usługowe organizowanie, programo-

wanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla ko-

biet w ciąży, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługo-

we organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspe-

cjalizowanych ćwiczeń dla mężczyzn w podeszłym wieku 

typu slow mix, koncesjonowane i niekoncesjonowane usłu-

gowe organizowanie, programowanie i prowadzenie kon-

wencjonalnych i wyspecjalizowanych ćwiczeń yogi takich 

zwłaszcza jak Ashtanga Vinyasa Yoga, Taniec Oddechu, May-

sor, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługowe pora-

dy psychologiczne dla sportowców i trenerów sportu i re-

kreacji, koncesjonowane poradnictwo lekarskie w zakresie 

medycyny sportowej i profi laktyki zdrowia, usługowe kon-

cesjonowane i niekoncesjonowane prowadzenie ćwiczeń 

cyklicznego doskonalenia trenerskiego, koncesjonowane 

i niekoncesjonowane organizowanie, programowanie i pro-

wadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń siłowni z wykorzy-

staniem urządzeń aerobowych, w tym zwłaszcza bieżni, 

maszyn eliptycznych, rowerków stacjonarnych poziomych 

i pionowych, steperów, ergometrów i tym podobnych, kon-

cesjonowane i niekoncesjonowane usługowe programowa-

nie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla upra-

wiania squash-a, bowiingu i tenisa, usługi doradcze i porad-

nictwo w dziedzinie metod, technologii i wyposażenia 

sprzętowego dla potrzeb pielęgnacji urody, ochrony zdro-

wia i profi laktyki zdrowotnej, rehabilitacji, usług parame-

dycznych i homeopatii, koncesjonowane i niekoncesjono-

wane usługi rehabilitacji i lecznictwa niepublicznego, kon-

cesjonowane i niekoncesjonowane usługi masażu, konce-

sjonowane i niekoncesjonowane usługi opieki pielęgniar-

skiej, rehabilitacyjnej i odnowy biologicznej dla sportowców 

i trenerów sportu i rekreacji, koncesjonowane i niekoncesjo-

nowane usługi solariów w kabinach stojących i leżących, 

usługi kąpieli basenowych, usługi salonów piękności, usługi 

aerobiku, w tym zwłaszcza według systemów ABT, BS, TBC, 

Fat Burner, Latino, Dance4fun, Funky, Step, Stretching, Body 

Ball, Body Art., Box Aerobic, Yoga, Slow Mix, Together, konce-

sjonowane i niekoncesjonowane usługowe zabiegi masażu 

limfatycznego, ujędrniającego i antycellulitowego z lub bez 

użycia collagenu, koncesjonowane i niekoncesjonowane 

usługowe zabiegi masażu całościowego odchudzającego, 

zabiegi masażu całościowego relaksującego, zabiegi masa-

żu leczniczego kręgosłupa, zabiegi masażu karku, zabiegi 

masażu kończyn górnych i dolnych oraz dekoltu, zabiegi 

masażu podwodnego ręcznego oraz dyszami bocznymi, za-

biegi masażu podwodnego kręgosłupa, koncesjonowane 

i niekoncesjonowane usługowe zabiegi aparatami solluxo-

wymi, magnetoterapia, laseroterapia, ciepłolecznictwo, hy-

droterapia, w tym zwłaszcza typu SPA, koncesjonowane 

i niekoncesjonowane usługowe zabiegi masażu podwodne-

go kąpielą bąbelkową, krioterapii, elektroterapii, zabiegi dia-

dynamiki metodą DD, koncesjonowane i niekoncesjonowa-

ne usługowe zabiegi kąpielowe wirówkowe kończyn dol-

nych i kończyn górnych, koncesjonowane i niekoncesjono-

wane usługowe zabiegi typu SPA, galwanizacji, interdyny 

i jonizacji, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługowe 

koncesjonowane zabiegi rehabilitacji ultradźwiękami, kon-

cesjonowane i niekoncesjonowane usługowe zabiegi pielę-

gnacyjne i relaksacyjne z wykorzystaniem zwierząt takie jak 

dogoterapia i hipnoterapia, informacja o powyższych 

usługach.
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(531) 02.01.08, 27.05.01, 26.01.04

(510), (511) 5 akonityna jako kompozycja alkaloidów spe-

cjalnie przeznaczona dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, aldehy-

dy jako kompozycja środków chemicznych specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, algicydy jako kom-

pozycje specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych i dla po-

trzeb medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, alkaloidy jako kompozycje środ-

ków chemicznych do celów medycznych specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, alkohole do celów 

farmaceutycznych jako kompozycja środków chemicznych 

specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, ami-

nokwasy do celów medycznych jako kompozycje środków 

chemicznych specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych, anestetyki specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych, antybiotyki jako kompozycje specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, antyseptyki 

jako kompozycje specjalnie przeznaczone dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, apteczki przenośne pierwszej pomocy dla klu-

bów i zawodników specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych: lecznicze profi laktyczne artykuły żywnościo-

we na bazie białka do celów medycznych specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, balsam gurjunowy 

do celów medycznych jako kompozycja środków chemicz-

nych specjalnie przeznaczona dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

balsamiczne preparaty do celów leczniczych specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych, specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych bandaże higie-

niczne, bandaże opatrunkowe, bandaże uciskowa, opaski 

na kończyny, specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej, biocydy jako kompozycje środków 

chemicznych pochodzenia organicznego specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, borowina do ką-

pieli, borowina lecznicza jako kompozycje dla potrzeb klu-

bów sportowych specjalnie przeznaczone dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, bransolety do celów leczniczych dla zawodni-

ków specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

preparaty bromu do celów farmaceutycznych i medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycz-

nych do zastosowań w ambulatoriach medycyny sportowej, 

inne niż bandaże i opaski uciskowe jako chirurgiczne mate-

riały opatrunkowe dla ambulatoriów sportowych specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych, chusteczki na-

sączane płynami farmaceutycznymi i biopreparatami oraz 

homeo preparatami specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, preparowany i nawaniany oraz aromatyzowa-

ny specjalnymi nutami zapachowymi cukier do celów me-

dycznych, cukier lodowały do celów leczniczych, cukier mle-

kowy, cukierki do celów leczniczych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, czopki lecznicze specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, detergenty do ce-

lów medycznych specjalnie przeznaczone do higieny osobi-

stej i pomieszczeń dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, dezodoran-

ty inne niż do użytku osobistego specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, diastaza jako kompozycja zapa-

chowa do celów medycznych specjalnie przeznaczona dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, dietetyczna żywność przystoso-

wana do celów medycyny sportowej specjalnie przeznaczo-

na dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych, gdzie indziej nie wymienio-

ne substraty jako składniki receptur do sporządzania diete-

tycznych napoi przystosowane do celów medycyny sporto-

wej, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-

dycznych specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, dodatki mineralne jako nie podstawowe składniki żyw-

ności specjalnie przeznaczonej dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

eliksiry i zagęszczone enzymy do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych, estry celulozy do celów farmaceu-

tycznych i medycyny sportowej, inne niż celulozowe estry 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, kompozycje 

zapachowe eterów do celów farmaceutycznych i medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, eukaliptol jako kompozycja olejków do celów farma-

ceutycznych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, olejek eukaliptusowy do celów 

farmaceutycznych i medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, preparaty fenolu 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, fosforany 
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jako kompozycje środków chemicznych do celów farmaceu-

tycznych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, fungicydy jak kompozycje che-

miczne specjalnie przeznaczone do szatni i miejsc przeby-

wania osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych, preparowana dodatkami 

zapachowymi i biostatykami konfekcjonowana w opakowa-

nia jednostkowe gaza opatrunkowa specjalnie przeznaczona 

jako wyposażenie osobiste dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

gazy do zastosowania w ambulatoriach sportowych, nawa-

niana substancjami bioaktywnymi gąbka do doraźnego za-

opatrywania ran i otarć powierzchniowych skóry ludzkiej dla 

sportowców, gencjana jako składnik opatrunków do celów 

farmaceutycznych i medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczona dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, preparaty glicero-

fosfatów specjalnie przeznaczone do ambulatoriów sporto-

wych i dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych, preparaty na bazie gli-

ceryny do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, preparaty glukozowe do celów 

medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych gorczyca do celów farmaceutycznych, 

wytwory z gumy naturalnej do celów medycznych specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, guma 

do żucia do celów leczniczych specjalnie nawaniana i uak-

tywniana biostatycznie przeznaczona dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych, gwajakol jak kompozycja środków chemicznych 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczona dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

hematogen i preparaty hemoglobiny specjalnie przeznaczo-

ne dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych i kontuzjach, herbata leczni-

cza, herbata odchudzająca do celów leczniczych, herbata 

z ziół do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty herbicy-

dowe specjalnie przeznaczone do szatni, przebieralni i miejsc 

przebywania osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pre-

paraty hormonów do celów medycyny sportowej specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

preparaty hydrastyny i hydrastyniny specjalnie przeznaczo-

ne dla osób uprawiających sporty ruchowe rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych i kontuzjach, kultury na bazie 

żywych tkanek ludzkich i zwierzęcych jako implanty chirur-

giczne specjalnie przeznaczone do gabinetów medycyny 

sportowej dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, insek-

tycydy do obuwia i do dezynfekcji pomieszczeń specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

izotopy promieniotwórcze do celów medycyny sportowej 

specjalnie przeznaczone do ambulatoriów innych niż przy 

szpitalne dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, prepara-

ty pochodne jodu do celów farmaceutycznych i medycyny 

sportowej, jodki do celów farmaceutycznych specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

jodoform i jodyna oraz preparaty z nich specjalnie przezna-

czone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, kadzidełka 

jako insektycydy do odstraszania owadów- i do konserwacji 

pomieszczeń i szatni specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, preparaty kalomelu specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty na bazie 

kamfory do celów medycyny sportowej specjalnie przezna-

czone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty 

karbonylu przeciw pasożytnicze specjalnie przeznaczony dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, kąpiele lecznicze, 

kąpiele tlenowe specjalnie przeznaczone dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, dopuszczone do obrotu poza ap-

tecznego i nie będące narkotykami preparaty na bazie koka-

iny specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, preparaty na bazie kolcowoju lekarskiego do ce-

lów medycznych specjalnie przeznaczone dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, preparaty kolodium do celów far-

maceutycznych i medycyny sportowej specjalnie przezna-

czone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, kompresy 

do leczenia kontuzji specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych, preparaty kopru włoskiego do celów leczni-

czych specjalnie przeznaczone dla osób z dysfunkcją prze-

wodu pokarmowego uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kon-

tuzjach preparaty kory chinowej do celów leczniczych, kora 

do celów farmaceutycznych, kora kondurango, kora kroto-

nowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora 

z angostury do celów medycznych, korzenie lekarskie, korze-

nie rabarbaru do celów farmaceutycznych i medycyny spor-

towej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, preparaty kreozotu do celów farmaceutycznych 

specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, spe-

cjalnie spreparowane kultury mikroorganizmów do celów 

medycznych dla laboratoriów sportowych i przeciw dopin-

gowych, preparaty kurary specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach preparaty kwasu ga-

lusowego do celów farmaceutycznych, kwasy do celów far-

maceutycznych i medycyny sportowej specjalnie przezna-

czone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty 

na bazie kwiatu siarczanego do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, laktoza specjalnie prze-

znaczona dla osób uprawiających intensywne sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, laseczki 

siarkowe do dezynfekcji pomieszczeń specjalnie przezna-

czonych dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, prepara-
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ty lecytyny do celów medycznych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty mchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach lecznicze napary, 

odwary i wywary jako leki i paraleki homeopatyczne dla lu-

dzi, leki do celów stomatologicznych medycyny sportowej, 

leki pomocnicze, leki sero terapeutyczne, leki uspokajające, 

leki w płynie, leki wzmacniające, lotony do celów farmaceu-

tycznych specjalnie przeznaczone do pielęgnacji włosów dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty z lucerny 

chmielowej do celów farmaceutycznych i medycyny sporto-

wej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, preparaty z lukrecji do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, preparaty na bazie ma-

gnezji do celów farmaceutycznych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, majtki higieniczne 

sportowe, majtki higieniczne dla chorych sportowców, 

w tym pływaków i skoczków spadochronowych z brakiem 

kontroli czynności fi zjologicznych, majtki higieniczne dla 

nietrzymających moczu, majtki menstruacyjne medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, mastyksy dentystyczne specjalnie prze-

znaczone dla osób z dysfunkcją jamy ustnej uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych, specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach maści regeneracyjne do celów farmaceutycz-

nych, maści do leczenia oparzeń i otarć, maści rtęciowe, maść 

przeciw odmrożeniom, materiały opatrunkowe pierwszego 

zaopatrzenia medycznego, materiały ambulatoryjne opa-

trunkowe chirurgiczne medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych, mazidła lecznicze 

i kremy specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, preparaty mąki z siemienia lnianego 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone na okładziny skóry i kompresy dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, preparaty na bazie mchu 

irlandzkiego do celów medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pre-

paraty na bazie mentolu specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, preparaty z mięty planta-

cyjnej do celów farmaceutycznych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, preparaty na bazie propolisu 

pszczelego i mleczka pszczelego do celów medycyny spor-

towej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, mleko krowie i kozie, mleko białkowe, mleko 

migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko słodowe 

do celów leczniczych, mleko w proszku i ich kompozycje dla 

potrzeb medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, powierzchniowo 

czynne preparaty z moleskinu do celów medycyny sporto-

wej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, immuno suspresyjne preparaty na bazie muszki 

hiszpańskiej specjalnie przeznaczone dla osób z dysfunkcja-

mi płciowymi uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty 

myrobolanu do celów farmaceutycznych i medycyny spor-

towej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, bezalkoholowe nalewki, napary, wywary i od-

wary do celów leczniczych medycyny sportowej specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

będące lekami lub paralekami napoje ze składnikami bio-

czynnymi specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, dopuszczone do obrotu poza aptecznego 

preparaty ze śladową zawartością narkotyków do celów me-

dycyny sportowej, obrączki przeciwreumatyczne i przeciw 

obrzmieniowe specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, obroże przeciw pasożytnicze na koń-

czyny dla jeźdźców w konkurencjach sportowych hippicz-

nych, preparaty octanu glinu do celów farmaceutycznych 

i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, odczynniki chemiczne 

do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla labora-

toriów medycyny sportowej i laboratoriów przeciw dopin-

gowych, okłady gorczycowa specjalnie przeznaczone dla 

osób z dysfunkcjami narządu ruchu uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, olej gorczycowy do celów leczniczych, olej ry-

cynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze, oleje przeciw 

gzom końskim dla jeźdźców w konkurencjach sportowych 

hippicznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-

jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-

pru do celów leczniczych i medycyny sportowej specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

ołówki hemostatyczne, ołówki kaustyczne, ołówki przeciw 

brodawkom, ołówki przeciw migrenie dla potrzeb medycy-

ny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, opaski barkowe do celów chirurgicz-

nych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, opaski higieniczne, 

opaski menstruacyjne dla kobiet uprawiających sporty ru-

chowe, preparaty opiatów specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, dopuszczone do obrotu 

poza aptecznego preparaty na bazie opium specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, opłat-

ki do celów farmaceutycznych specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, papier do plastrów 

gorczycowych, papier przeciwbólowy i uśmierzający spe-

cjalnie przeznaczone jako nośniki kompresów dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, papierosy bez tytoniowe do profi -

laktyki leczniczej osób nikotyno zależnych specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, insek-

tycydy jako środki do tępienia pasożytów w szatniach 

i w garderobach sportowców, preparaty pektynowe do ce-

lów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjalnie 
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przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

preparaty pepsynowe do celów farmaceutycznych i medy-

cyny sportowej, preparaty peptonów do celów farmaceu-

tycznych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, pierścienie na na-

gniotki i na odciski stóp specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających określone dyscypliny sportów ruchowych 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

bioaktywne lub biopassywne plastry ochronne, plastry 

do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylep-

ne lecznicze, plastry samoprzylepne dla potrzeb medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, preparaty z osocza krwi i plazmy krwi dla 

potrzeb medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, płyny do płukania 

ust do celów leczniczych specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, płyny do przemywania 

oczu specjalnie przeznaczone dla pływaków, bokserów, ko-

larzy i innych sportowców, płyny do przemywania pochwy 

dla specjalnie przeznaczone dla kobiet uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, podkładki do ochrony palucha koślawego spe-

cjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, specjalnie wyselekcjonowane podłoża dla kultur bak-

teryjnych w laboratoriach medycyny sportowej i przeciw 

dopingowych, pomady do celów medycznych do pielęgna-

cji skóry specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, preparaty czyszczące do szkieł kontakto-

wych używanych przez sportowców, preparaty diagnostycz-

ne do celów medycznych w laboratoriach antydopingo-

wych, preparaty dla organoterapii specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, prepara-

ty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty farmaceu-

tyczne przeciw słonecznym oparzeniom, preparaty medycz-

ne do odchudzania, preparaty medyczne na porost włosów, 

preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw mocze-

niu się, preparaty przeciw odmrożeniom, preparaty rozsze-

rzające oskrzela, preparaty terapeutyczne do kąpieli, prepa-

raty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, 

preparaty z mikroorganizmami do celów medycznych, pro-

dukty na bazie wapna do celów farmaceutycznych specjal-

nie przeznaczone do laboratoriów medycyny sportowej dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych, produkty uboczne procesu 

przeróbki ziaren zbóż dla celów medycznych jako substraty 

specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, 

przeciwbólowe środki uśmierzające powierzchniowo czyn-

ne i do zastosowania wewnętrznego dla potrzeb medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, przewodniki chemiczne do elektrod elek-

trokardiografów stosowanych w medycynie sportowej 

i w laboratoriach przeciw dopingowych, radiologiczne sub-

stancje kontrastowe do celów medycznych specjalnie prze-

znaczone dla laboratoriów medycznych i przeciw dopingo-

wych osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescen-

tów po zabiegach medycznych, rozpuszczalniki do usuwania 

używanych w sporcie plastrów samoprzylepnych, roztwory 

bakterio statyczne do przechowywania szkieł kontaktowych 

stosowanych przez pływaków, skoczków narciarskich i spa-

dochroniarzy, wywary, napary i odwary z siemienia lnianego 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

preparaty ze skrobi do celów dietetycznych lub farmaceu-

tycznych i medycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty słodu 

do celów farmaceutycznych i medycyny sportowej specjal-

nie przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczni-

czych, sole do kąpieli mineralnych, sole mineralne wody, sole 

potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów 

leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, prepara-

ty sporyszu do celów farmaceutycznych specjalnie przezna-

czone do laboratoriów przeciw dopingowych i dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, farmaceutyczne prepara-

ty sterydowe dopuszczone do obrotu poza aptecznego spe-

cjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, szarpie sportowe specjalnie przeznaczone dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, środki medyczne przeciw 

poceniu się ciała, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, 

środki na odciski, środki na uspokojenie nerwów, środki na-

senne, środki odkażające, środki odstraszające insekty, środki 

odstraszające owady, środki przeciw gorączce, środki prze-

ciw migrenie, środki przeciw skrytopłciowym roślinom do za-

stosowania w szatniach sportowych, środki przeciw zrogow-

ceniem naskórka, środki sanitarne do celów medycyny spor-

towej specjalnie przeznaczone do szatni i pomieszczeń dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, środki tamujące 

krwawienia specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, taśmy przylepne wielokrotnego użytku 

do celów medycyny sportowej, taśmy jednorazowe samo-

przylepne do celów medycznych specjalnie przeznaczone 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych o kontuzjach, preparaty na bazie 

terpentyny balsamicznej do celów farmaceutycznych i me-

dycyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, tkaniny chirurgiczne do zaopa-

trzeń w ochronie zdrowa a sportowców, tłuszcze do celów 

medycyny sportowej, preparaty tranu specjalnie przezna-

czone dla medycyny sportowej dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, trociczki do odymiania do szatni sporto-

wych i miejsc przebywania sportowców, trucizny przeciw-

bakteryjne, trutki na szczury do szatni sportowych, preparaty 

tymolu do celów farmaceutycznych specjalnie przeznaczo-

ne do pomieszczeń dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów me-

dycznych, wata higroskopijna specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, węgiel drzewny 

jako absorbent medyczny w dietetyce sportowej, preparaty 

z winianu potasu do celów farmaceutycznych i medycyny 

sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, wkładki ochronne do majtek dla sportow-
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ców, nieprzeznaczona do spożycia woda gulardowa, woda 

melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do ką-

pieli leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda oli-

goceńska, woda utleniona do celów medycznych i medycy-

ny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, preparaty wodorowęglanu sodo-

wego do celów farmaceutycznych, inne niż pitne wody mi-

neralne do celów leczniczych, wodzian chloralu do celów 

farmaceutycznych i medycyny sportowej specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, zioła 

do palenia dla celów leczniczych, zioła lecznicze i dla medy-

cyny sportowej specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, żelatyna do celów medycznych i me-

dycyny sportowej specjalnie przeznaczona dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, gdzie indziej nie wymieniona 

żywność dietetyczna do celów leczniczych, 25 specjalnie 

przeznaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach 

elementy ubioru takie jak: bandany na szyję, barbety jako 

ubrania, berety, bezrękawniki, niewymieniona w innych kla-

sach bielizna, bielizna jako część garderoby, bielizna damska, 

bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze 

sportowe i rekreacyjne, bluzki damskie i bluzki koszulowe, 

relaksujące boa na szyję dla sportsmenek inne niż ze skór 

zwierzęcych, boty sportowe, bryczesy sportowe jako spodnie 

dojazdy konnej, zjazdów bobslejowych i saneczkarskich, sko-

ków spadochronowych, windsurfi ngu, buty specjalnie prze-

znaczone do określonych dyscyplin sportowych, buty nar-

ciarskie, buty piłkarskie korki, buty sportowe, buty sznurowa-

ne, czółenka jako buty damskie inne niż wieczorowe i space-

rowe, cholewki do butów sportowych, cholewki i zapiętki 

do obuwia sportowego, chusty arabskie na głowę dla kobiet 

sportowców, czapki jako nakrycia głowy sportowe, czepki 

kąpielowe zawodników w sportach wodnych, ochronne no-

ski - czubki do obuwia sportowego, daszki do czapek sporto-

wych jako elementy odzieży, domowe pantofl e po treningo-

we sportowe, drewniaki jako obuwie sportowe i po trenin-

gowe inne niż medyczno - profi laktyczne, dżerseje jako 

ubrania wierzchnie sportowe lub ich części, espadryle mę-

skie sportowa, etole jako futra z materiałów innych niż zwie-

rzęce, etole z futra do użytku po treningowego dla sportow-

ców, fartuchy jako odzież inna niż ochronna i robocza spe-

cjalnie przeznaczone dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, fulary jako apaszki do ubrań sportowych, gabardyna 

jako gotowe ubrania specjalnie przeznaczone dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, sportowe garnitury męskie i dam-

skie i ich części specjalnie przeznaczone dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, gorsety jako bielizna specjalnie prze-

znaczone dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, spor-

towe halki jako ekskluzywna bielizna damska, halki, półhalki 

dla sportsmenek, kalesony sportowe, kalosze sportowa, ka-

masze sportowa, kamizelki sportowe, kamizelki na ryby dla 

rybaków sportowych, kamizelki sportowe dla kajakarzy, 

windsurfi stów i myśliwych, kapelusze specjalnie przeznaczo-

ne dla osób uprawiających określone dyscypliny sportowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych, kaptury 

do ubrań sportowych, karczki koszul sportowych, kąpielówki 

dla pływaków sportowych, kieszenie do odzieży sportowej 

wpuszczane, kieszenie do odzieży sportowej nakładanie lub 

wymienne specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, odejmowalne kołnierze i kołnierzyki dla 

odzieży sportowej, kombinezony inne niż ochronne dedyko-

wane odpowiednim dyscyplinom sportowym, kombinezo-

ny jako odzież, kombinezony dla narciarzy wodnych, kombi-

nezony do jazdy na nartach śniegowych, korki wymienne 

do butów piłkarskich, do gry w rugby, do koszykówki i piłki 

siatkowej, kostiumy kąpielowe sportowe, koszule sportowe, 

koszulki gimnastyczne i sportowe, krawaty sportowe, kurtki 

zimowe watowane lub futrzane z kapturem lub bez kaptura 

lub w inny sposób ocieplane specjalnie przeznaczone dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, legginsy damskie 

i młodzieżowe, sportowe mankiety do ubrań, sportowe 

mantyle, marynarki jedno częściowe lub elementy dwuczę-

ściowego ubrania sportowego, sportowa mufki jako odzież 

zimowa, mundury jako służbowe uniformy dla osób obsłu-

gujących określone dyscypliny sportowe, getry jako nakładki 

do obuwia sportowego, gdzie indziej nie wymienione nakry-

cia głowy jako odzież sportowa, sportowe napiętki wymien-

ne do pończoch sportowych, sportowe nauszniki jako 

odzież, obcasy do obuwia sportowego, obuwie gimnastycz-

ne, obuwie plażowe, obuwie sportowy, kołnierze do odzieży 

sportowej, odzież sportowa, odzież na gimnastykę, odzież 

papierowa, odzież wodoodporna, odzież z dzianiny, odzież 

z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelek-

tryczne jako odzież sportowa, gdzie indziej nie wymienione 

okrycia wierzchnie jako odzież sportowa, nie metalowe oku-

cia na podeszwy do butów, okucia metalowe do butów, 

osłony przed słońcem jako daszki do nakrywania głowy dla 

sportowców, palta sportowe, peniuary damskie sportowa, 

pantofl e kąpielowe, paski jako elementy odzieży, paski 

do botów rekreacyjnych, paski do obuwia, paski do spodni, 

pasy do przechowywania pieniędzy lub dokumentów jako 

elementy odzieży sportowej, peleryny jako odzież, pelisy 

jako odzież, podkoszulki, podszewki jako elementy ubrań 

sportowych, podszewki gotowe jako część garderoby spor-

towej, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki 

do skarpetek, pończochy sportowe, pończochy wchłaniają-

ce pot, potniki wymienne do odzieży sportowej, półbuty 

sportowe, prochowce jako odzież sportowa, przody do ko-

szul sportowych jako wymienne gorsy, przypinane kołnie-

rzyki sportowe, pulowery sportowe po treningowa, rajstopy, 

rajtuzy, rękawiczki jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, 

sandały jako obuwie sportowe, sandały kąpielowe, sari dla 

sportsmenek jako odzież orientalna, skarpetki sportowe, sli-

py sportowe zawodnicze, slipy kąpielowe, spodnie sporto-

we, spódnice sportowe, staniczki sportowe, staniki sportowe, 

stroje kąpielowe sportowe, stroje sportowe paradne na su-

kienki sportowe, swetry sportowe, szale, szaliki sportowe, 

dedykowane napisami określonych dyscyplin sportowych 

szarfy do ubrania sportowe, szelki sportowe inne niż spado-

chroniarskie, szkielety do kapeluszy sportowych, szlafroki, 

śniegowce sportowe, środki anty poślizgowe do butów 

sportowych, taśmy pod stopy do getrów sportowych, tryko-

ty jako ubrania sportowe, sportowe turbany jako nakrycia 

głowy orientalne do uprawiania egzotycznych dyscyplin 

sportowych, ubiory plażowe sportowe, ubrania sportowe, 

ubrania dla kierowców, ubrania dla kolarzy, woalki jako przy-

krycia na cenną odzież sportową, sportowe wyroby poń-

czosznicze, żakiety jako ubrania sportowe, żakiety pikowane 

jako odzież sportowa, żakiety pikowane jako ubrania po tre-

ningowe, 30 niemedyczne dietetyczne, ziołowe, regenera-

cyjne i energetyzujące oraz inne gdzie indziej nie wymienio-

ne substancje, przyprawy i dodatki do potraw i napojów 

wytworzone z użyciem dodatków pochodzenia roślinnego 
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nie zawarte w innych klasach jako składniki podstawowe 

i nie podstawowe diety sportowców i osób uprawiających 

sporty ruchowe takie jak anyż, anyż gwiaździsty, aromaty 

do ciasta inne niż esencje, aromaty do napojów inne niż 

esencje, aromaty inne niż oleje esencyjne dla receptur kuch-

ni sportowych, przeznaczone zwłaszcza dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach batony lukrecjowe, biszkopt jako fi nal-

ny produkt spożywczy dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, przeznaczone dla kuchni sportowych bułki, bu-

łeczki słodkie, bułki do hot - dogów, bułki nie słodzone do za-

piekanek, bułki aromatyzowane lub z dodatkową nutą sma-

kową jako przekąska do aperitifów, bułka tarta jako panieru-

nek do potraw dla receptur kuchni sportowych dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, ciasto do pizzy lub inne-

go podobnego wytworu spożywczego stołowego otrzyma-

ne z przeważającym użyciem surowców mącznych, mlecz-

nych i jajecznych dla kuchni osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, chałwa cukiernicza z dodatkami witaminowymi 

do spożycia jako regenerat dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, chleb, chleb bez drożdżowy w recepturach spe-

cjalnych dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, chow - 

chow jako smakowa korzenna przyprawa kuchenna lub sto-

łowa do potraw kuchni azjatyckiej do potraw dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, chutney jako ostry gęsty sos 

do potraw kuchenny lub stołowy do potraw dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, ciasta mączne, ryżowe, z nasion 

strączkowych, z nasion kuchni afrykańskiej tym bananowe, 

ciasto w proszku do potraw dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, cukier spożywczy inny niż do celów przetwór-

stwa przemysłowego żywności, cukierki witaminizowane, 

cukierki miętowe dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

curry jako przyprawa do potraw kuchenna lub stołowa 

do potraw dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, cyko-

ria jako substytut kawy dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, czekolada pitna i sproszkowana do potraw de-

serowych dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, kon-

fekcjonowane niemedyczne drożdże spożywcze w postaci 

kostek lub bloków, w tabletkach, jako upłynniony zaczyn 

drożdżowy, jako ekstrakt słodu do celów spożywczych 

do potraw dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, spo-

żywcze enzymy syntetyczne lub pochodzenia naturalnego 

do ciast dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, niewy-

mienione gdzie indziej esencje do artykułów żywno-

ściowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esen-

cyjnych jako składniki potraw dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, galaretki owocowe jako słodycze, galaretki spo-

żywcze mięsno-rybne, korzenne lub warzywne o specjali-

stycznych recepturach do potraw dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, glukoza do celów spożywczych do po-

traw dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, gluten 

do celów spożywczych do potraw dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, gofry smakowe dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, guma do żucia nie do celów medycznych 

dla osób uprawiających sporty ruchowy i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, przeznaczona dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach herbata, herbata 

mrożona, herbata ziołowa do zaparzania, do odwarów i na-

parów, herbatniki słodowe, pieprzowe, paprykowe, z nutą 

smakową rybną, korzenną lub ziołową przeznaczone spe-

cjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, jadalne 

ozdoby do ciast nie będące samodzielnymi potrawami 

do wypieków galanterii piekarniczej dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, jęczmień gnieciony, łuskany, preparowany 

dodatkami nuty smakowej lub zapachowej do potraw dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach: niebędący napojem 

jogurt mrożony jako lody lub sorbety spożywcze, kakao jako 

napój lub jako składnik dominujący do potraw deserowych, 

konfekcjonowane kanapki i sandwicze z różnymi nadzienia-

mi mięsnymi, warzywnymi i rybnymi dedykowane specjalnie 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, kapary dedykowa-

ne specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

karmelki jako cukierki, kasza manna, tapioka i wszelkie inne 

kasze spożywcze z nasion zbożowych, strączkowych i egzo-

tycznych, kawa, kawa jako aromat kawowy, kawa niepalona, 

kawa nienaturalna, keczup jako sos stołowy lub gastrono-

miczny na bazie pomidorów i lub papryki jako surowca do-

minującego, spożywczy kit pszczeli w postaci czystej, propo-

lis spożywczy na bazie kitu pszczelego jako składnik nie pod-

stawowy do potraw kuchenny lub stołowy, niemedyczny 

kleik spożywczy na bazie mleka jako potrawa stołowa lub 

kuchenna prezerwa spożywcza dedykowana specjalnie dla 

osób uprawiających sporty ruchowy i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, suchary i krakersy 

jako produkty piekarnicze o przedłużonym okresie przydat-

ności do spożycia dedykowane specjalnie dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, kuchenna lub stołowa kukurydza 

łuskana, mielona, palona, prażona, suszona, liofi lizowana lub 

jako popcorn do potraw dedykowane specjalnie dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, kurkuma jako nie podsta-

wowy składnik do żywności stołowej lub gastronomicznej 

dedykowana specjalnie dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kon-

tuzjach, kuskus jako kasza spożywcza kuchni azjatyckiej de-

dykowany specjalnie dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, środki wiążące i stabilizujące do lodów spożywczych 

witaminizowanych dedykowane specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, specjalnie witaminizowane lody 

spożywcze w proszku oraz konfekcjonowane w opakowa-

niach zbiorczych i jednostkowych, lody spożywcze w stanie 

stałym, w proszku lub w stanie półpłynnym albo płynnym 

jako sorbet lodowy dedykowane specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, lód w kostkach lub jako grys 

do napojów chłodzących, lód kuchenny naturalny lub 
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sztuczny do konserwacji krótkoterminowej żywności dla 

sportowców, makaron nitki, paski, rurki, muszelki, makaron 

bezglutenowy nic leczniczy dedykowane specjalnie dla osób 

uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po za-

biegach medycznych i kontuzjach, specjalnie witaminizowa-

ne makaroniki jako wyroby cukiernicze dedykowane specjal-

nie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwa-

lescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, witami-

nizowany marcepan dedykowany specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, mączka z roślin strączkowych jako 

składnik potraw dedykowanych specjalnie dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, mąka spożywcza gorczycowa, ku-

kurydziana, pszenna, żytnia, sojowa, mąka tapiokowa, jęcz-

mienna, ziemniaczana, melasa spożywcza witaminizowana 

dedykowana specjalnie dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kon-

tuzjach, mięso lub ryby i produkty morza w cieście jako pro-

dukt fi nalny do spożycia, mięta do wyrobów cukierniczych 

dedykowanych specjalnie dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kon-

tuzjach, ocet, ocet zapachowy, ocet winny, ocet palmowy 

dedykowane specjalnie dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kon-

tuzjach, owies gnieciony, łuskany, prasowany jako produkt 

spożywczy dedykowany specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, pasta spożywcza migdałowa, orzechowa, 

kukurydziana, rybna, pastylki jako cukierki, pasztety i paszte-

ciki z nadzieniem owocowym, warzywnym, korzennym, mię-

snym lub rybnym, krakersy i herbatniki dedykowane specjal-

nie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pieczywo 

imbirowe jako piernik dedykowany specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, pierogi z nadzieniem serowym, 

warzywnym, mięsnym lub rybnym, pierożki typu ravioli, piz-

za, płatki zbożowe suszone specjalnie witaminizowane de-

dykowane specjalnie dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, placki, placki drożdżowe, kukurydziane, drożdżowe, 

ziemniaczane, fasolowe, strączkowe, placki do pizzy jako 

składniki diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowa i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, płatki kukurydziane, owsiane, zbożo-

we jako składniki witaminizowanej diety dedykowanej spe-

cjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pomadki 

jako cukierki będące składnikami witaminizowanej diety de-

dykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, praliny wysoko witaminizowane jako składniki witami-

nizowanej diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, preparaty aromatów do żywności 

o nutach zapachowych warzywnych, korzennych, mięsnych 

i rybnych jako składniki witaminizowanej diety dedykowanej 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, pre-

paraty do zmiękczania i odwaniania mięsa, preparaty roślin-

ne bezkofeinowe zastępujące kawę naturalną jako składniki 

diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, kuchenne i gastronomiczne preparaty usztyw-

niające do bitej śmietany jako składniki wysoko witaminizo-

wanej diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, pudding jako składnik wysoko witaminizo-

wanej diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, ryż jako składnik wysoko witaminizowanej 

diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, preparowane sago jako składnik wysoko wita-

minizowanej diety dedykowanej specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, słodycze, słodycze jako cukierki, 

słodycze do ssania jako składniki wysoko witaminizowanej 

diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, słodziki syntetyczne i naturalne stołowe i ga-

stronomiczne składniki wysoko witaminizowanej diety de-

dykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty rucho-

we i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontu-

zjach, słód jako półprodukt do celów spożywczych jako 

składnik wysoko witaminizowanej diety dedykowanej spe-

cjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, sos sojowy, 

sosy jako przyprawy, sosy do mięsa, sosy do polewania dese-

rów, sosy do sałatek, inne niż keczup sosy pomidorowe, sól 

kuchenna, selerowa, czosnkowa, paprykowa, warzywna, ko-

rzenna, spaghetti jako makaron jako składnik diety dedyko-

wanej specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

suchary jako składniki wysoko witaminizowanej diety dedy-

kowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

konfekcjonowane sushi kuchni japońskiej jako potrawa ryb-

na stołowa, syrop cukrowy do celów spożywczych, środki 

wiążące do lodów spożywczych jako składniki wysoko wita-

minizowanej diety dedykowanej specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, tarta z nadzieniem z owoców, wa-

rzyw, mięsa i ryb jako składniki wysoko witaminizowanej die-

ty dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, tortilla z nadzieniem z owoców, warzyw, mięsa 

i ryb jako składnik wysoko witaminizowanej diety dedykowa-

nej specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

preparowana woda morska do gotowania, gdzie indziej 

nie wymienione wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 

na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 

arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie kakao, zagęsz-

czacze pochodzenia naturalnego inne niż syntetyczne sto-

sowane przy gotowaniu produktów spożywczych, ziele an-

gielskie jako przyprawa do potraw, zielenina jako susz lub 

jako części zielone roślin spożywczych do przyprawiania po-

traw, żywność na bazie mąki gdzie indziej niewymieniona, 

32 składniki wysoko witaminizowanej diety dedykowanej 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, napo-

je takie jak napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, 

bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe 

wyciągi z owoców lub warzyw, brzeczka, brzeczka piwna, 

brzeczka słodowa, esencje do produkcji napojów jako skład-

nik wysoko witaminizowanej diety dedykowanej specjalnie 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, koktajle bezalkoho-

lowe jako składnik wysoko witaminizowanej diety dedyko-

wanej specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

lemoniady wielosmakowe jako składnik wysoko witaminizo-
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wanej diety dedykowanej specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, mieszaniny i kompozycje składników ta-

kich mleko migdałowe jako napój i moszcz jako składnik wy-

soko witaminizowanej diety dedykowanej specjalnie dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach winogronowy, pa-

stylki lub proszek do wytwarzania napojów musujących jako 

składnik wysoko witaminizowanej diety dedykowanej spe-

cjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, napoje 

na bazie serwatki mleko pochodnej jako składnik wysoko wi-

taminizowanej diety dedykowanej specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, orszada dedykowana specjalnie 

dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, bezalkoholowe 

piwo, bezalkoholowe piwo imbirowe dedykowane specjal-

nie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, witamini-

zowana sarsaparylla dedykowana specjalnie dla osób upra-

wiających sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach oranżada, skoncentrowane soki 

owocowe dedykowane specjalnie dla osób uprawiających 

sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycz-

nych i kontuzjach, zaprawy owocowe lub warzywne do na-

poi dedykowane specjalnie dla osób uprawiających sporty 

ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, poekstrakcyjny bezalkoholowy moszcz pitny 

dedykowany specjalnie dla osób uprawiających sporty ru-

chowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kon-

tuzjach, wysoko witaminizowane sorbety i syropy do dedy-

kowane specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe 

i rekonwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

witaminizowane i/lub demineralizowane syropy do sporzą-

dzania lemoniady dedykowane specjalnie dla osób uprawia-

jących sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach 

medycznych i kontuzjach, gdzie indziej niewymienione 

środki do wytwarzania napojów dedykowane specjalnie dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, dedykowane spe-

cjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwale-

scentów po zabiegach medycznych i kontuzjach wody pitne 

takie jak woda gazowana i produkty do jej wytwarzania, 

woda litowa, woda mineralna i produkty do jej wytwarzania, 

woda sodowa, woda salcerska, woda stołowa, dedykowane 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach stężo-

ne lub skoncentrowane wyciągi bezalkoholowe z owoców 

i warzyw jako mieszanki do sporządzania napoi, wyciąg 

z chmielu do wytwarzania piwa bezalkoholowego dedyko-

wany specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i re-

konwalescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, 

napoje mleczne bezalkoholowe takie jak mleko migdałowe 

jako napój, mleko z orzeszków arachidowych jako napoje 

bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, pit-

ne nawaniane i aromatyzowane nektary owocowe, pastylki 

do bezalkoholowych napojów gazowanych dedykowane 

specjalnie dla osób uprawiających sporty ruchowe i rekon-

walescentów po zabiegach medycznych i kontuzjach, piwo, 

piwo imbirowe, piwo słodowe dedykowane specjalnie dla 

osób uprawiających sporty ruchowe i rekonwalescentów 

po zabiegach medycznych i kontuzjach, preparaty do pro-

dukcji napojów dedykowane specjalnie dla osób uprawiają-

cych sporty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach me-

dycznych i kontuzjach, preparaty do produkcji wody gazo-

wanej dedykowane specjalnie dla osób uprawiających spor-

ty ruchowe i rekonwalescentów po zabiegach medycznych 

i kontuzjach, syropy, syropy do lemoniady, syropy do napo-

jów, wody pitne oligoceńskie, demineralizowane, wysoko 

mineralizowane, naturalnie zgazowane, sztucznie nagazo-

wane, barwione, aromatyzowane, z zawartością owoców 

w kawałkach lub ich części lub moszczu mętnego, 35 usługi 

reklamy dla potrzeb osób trzecich i dostarczanie odnośnych 

informacji dotyczących możliwości eksportu, importu, dys-

trybucji, walorów smakowo - zapachowych i cech materiało-

wych i organoleptycznych oraz dostępu wszelkiego rodzaju 

bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, kon-

serwowania i nieuczynnienia bakteriologicznego takich na-

poi, usługowy kolportaż degustacyjnych próbek wszelkiego 

rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządza-

nia, konserwowania i nieuczynnienia bakteriologicznego ta-

kich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, wydawanie 

i administrowanie kuponami w celu promocji sprzedaży 

wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników 

do ich sporządzania, konserwowania i bakteriologicznego 

nieuczynnienia oraz dostarczanie odnośnych informacji, 

usługi agencji planowania i promocji sprzedaży wszelkiego 

rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządza-

nia, konserwowania i nieuczynnienia bakteriologicznego ta-

kich napoi oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi 

analizy i doradztwa w zakresie zarządzania działalnością go-

spodarczą dotyczącą produkcji, składowania, konfekcjono-

wania i zbytu oraz pośrednictwa w obrocie wszelkiego ro-

dzaju bezalkoholowymi napojami i składnikami do sporzą-

dzania, konserwowania i nieuczynnienia bakteriologicznego 

takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe 

badania rynkowe dotyczące popytu i podaży wszelkiego ro-

dzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, 

konserwowania i nieuczynnienia bakteriologicznego takich 

napoi i dostarczanie odnośnych informacji, dostarczanie in-

formacji dotyczących aktualnej oferty sprzedaży wszelkiego 

rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządza-

nia, konserwowania i nieuczynnienia bakteriologicznego ta-

kich napoi, usługi wynajmowania nośników reklamowych 

służących dystrybucji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych 

napoi i składników do sporządzania, konserwowania i nie-

uczynnienia bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie 

odnośnych informacji, usługi wynajmu saturatorów, automa-

tów sprzedażowych i podobnego rodzaju maszyn do sprze-

daży, konfekcjonowania, przechowywania, uzdatniania i uty-

lizacji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składni-

ków do sporządzania, konserwowania i nieuczynnienia bak-

teriologicznego takich napoi, wynajem powierzchni rekla-

mowej i reklama na witrynach internetowych wszelkiego 

rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządza-

nia. konserwowania i nieuczynnienia bakteriologicznego ta-

kich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługi pro-

wadzenia punktów handlowych, sklepów, magazynów lub 

hurtowni z wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi 

i składników do sporządzania, konserwowania i nieuczynnie-

nia bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odno-

śnych informacji, 41 usługi wypożyczania aparatów oświetle-

niowych i nagłośnieniowych dla organizatorów imprez spor-

towych i rekreacji ruchowej, usługi biura rezerwacji biletów 

na imprezy sportowe i rekreacyjne, doradztwo specjalistycz-

ne w zakresie edukacji sportowej i rekreacji, usługowe do-

radztwo w zakresie planowania imprez sportowych i rekre-

acyjnych, usługowe doradztwo w zakresie produkcji fi lmów 

i oprawy muzycznej prezentujących sport i rekreację, usłu-

gowe doradztwo w zakresie szkoleń sportowych, biznesu 

sportowego, doradztwo zawodowe dla trenerów imprez 

sportowych i rekreacji ruchowej, usługi agencyjne w zakresie 

rozrywki, imprez sportowych i rekreacji ruchowej, usługi 
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edukacyjne w zakresie organizowania i prowadzenia warsz-

tatów szkoleniowych dla potrzeb imprez sportowych i rekre-

acji ruchowej, usługi prezentacji audiowizualnych do celów 

edukacyjnych dla imprez sportowych i rekreacji ruchowej, 

usługi publikacji informacji o imprezach sportowych i rekre-

acji ruchowej, wynajem urządzeń służących do uprawiania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych, usługi programowania, 

prowadzenia i rozliczania oraz algorytmizacji imprez sporto-

wych i rekreacji ruchowej, organizowanie i prowadzenie kon-

ferencji dotyczących imprez sportowych i rekreacji ruchowej, 

usługi interaktywnego prowadzenia kursów i sesji nauczania 

na odległość prowadzone on-line za pośrednictwem połą-

czenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź 

prowadzone za pomocą innych środków w dziedzinie im-

prez sportowych i rekreacji ruchowej, usługowa informacja 

o imprezach sportowych i rekreacji ruchowej, organizowanie 

pokazów na żywo w zakresie akrobatyki sportowej, produk-

cja szkoleniowych fi lmów wideo ilustrujących imprezy spor-

towe i rekreacyjne, usługowa publikowanie tekstów dla po-

trzeb osób trzecich traktujących o imprezach sportowych 

i rekreacji ruchowej, rezerwacja i dystrybucja biletów wstępu 

na imprezy i rekreacyjne, usługowe udostępnianie obiektów 

do prowadzenia imprez sportowych i rekreacji ruchowej, 

usługi archiwów bibliotecznych zawierających informacje 

o imprez sportowych i rekreacji ruchowej, 44 usługi aroma-

terapii, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługi zabie-

gów chiropraktyki, koncesjonowane i niekoncesjonowane 

usługowe nastawianie kręgosłupa, koncesjonowane i nie-

koncesjonowane usługi prowadzenia domów dla rekonwa-

lescentów sportowych, koncesjonowane i niekoncesjono-

wane usługi organizowania, prowadzenia, rozliczania i algo-

rytmizacji zajęć z fi zjoterapii, fi zykoterapii, koncesjonowane 

i niekoncesjonowane usługi organizowania, prowadzenia, 

rozliczania i algorytmizacji gimnastyki korekcyjnej i rehabili-

tacyjnej indywidualnej, usługi prowadzenia gimnastycznych 

ćwiczeń w odciążeniu, koncesjonowane i niekoncesjonowa-

ne usługi prowadzenia gimnastycznych ćwiczeń izometrycz-

nych, prowadzenie gimnastycznych indywidualnych ćwi-

czeń kończyn, usługowe konsultacje w zakresie ochrony 

zdrowia, medycyny, farmacji oraz homeopatii dostarczane 

w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub przez In-

ternet lub poprzez inne media w dziedzinie imprez sporto-

wych i rekreacyjnych, koncesjonowane i niekoncesjonowane 

usługi organizowania, prowadzenia, rozliczania i algorytmi-

zacji zajęć z kinezyterapii, koncesjonowane i niekoncesjono-

wane organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspe-

cjalizowanych ćwiczeń i zabiegów w saunie parowej lub su-

chej lub w saunie na podczerwień, koncesjonowane i nie-

koncesjonowane organizowanie, programowanie i prowa-

dzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń na bieżniach grunto-

wych z użyciem konwencjonalnych rowerów i rowerów 

specjalnych, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługo-

we organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspe-

cjalizowanych ćwiczeń w zakresie samoobrony, koncesjono-

wane i niekoncesjonowane organizowanie, programowanie 

i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń spaceru w pod-

ciśnieniu systemem Vacu-Vell, koncesjonowane i niekonce-

sjonowane usługowe zabiegi kompleksowej rehabilitacji pa-

cjentów po złamaniach, operacjach kręgosłupa, stawów 

biodrowych i kolanowych, mastektomii, w schorzeniach reu-

matologicznych i neurologicznych, w stanach osteoporozy, 

w stanach depresji, koncesjonowane i niekoncesjonowane 

usługowe organizowanie, programowanie i prowadzenie 

wyspecjalizowanych ćwiczeń typu „mama i dziecko”, konce-

sjonowane i niekoncesjonowane usługowe organizowanie, 

programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń 

dla kobiet w ciąży, koncesjonowane i niekoncesjonowane 

usługowe organizowanie, programowanie i prowadzenie 

wyspecjalizowanych ćwiczeń dla mężczyzn w podeszłym 

wieku typu slow mix, koncesjonowane i niekoncesjonowane 

usługowe organizowanie, programowanie i prowadzenie 

konwencjonalnych i wyspecjalizowanych ćwiczeń yogi ta-

kich zwłaszcza jak Ashtanga Vinyasa Yoga, Taniec Oddechu, 

Maysor, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługowe 

porady psychologiczne dla sportowców i trenerów sportu 

i rekreacji, koncesjonowane poradnictwo lekarskie w zakre-

sie medycyny sportowej i profi laktyki zdrowia, usługowe 

koncesjonowane i niekoncesjonowane prowadzenie ćwi-

czeń cyklicznego doskonalenia trenerskiego, koncesjonowa-

ne i niekoncesjonowane organizowanie, programowanie 

i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń siłowni z wyko-

rzystaniem urządzeń aerobowych, w tym zwłaszcza bieżni, 

maszyn eliptycznych, rowerków stacjonarnych poziomych 

i pionowych, steperów, ergometrów i tym podobnych, kon-

cesjonowane i niekoncesjonowane usługowe programowa-

nie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla uprawia-

nia squash-a, bowiingu i tenisa, usługi doradcze i poradnic-

two w dziedzinie metod, technologii i wyposażenia sprzęto-

wego dla potrzeb pielęgnacji urody, ochrony zdrowia i profi -

laktyki zdrowotnej, rehabilitacji, usług paramedycznych i ho-

meopatii, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługi re-

habilitacji i lecznictwa niepublicznego, koncesjonowane 

i niekoncesjonowane usługi masażu, koncesjonowane i nie-

koncesjonowane usługi opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyj-

nej i odnowy biologicznej dla sportowców i trenerów sportu 

i rekreacji, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługi so-

lariów w kabinach stojących i leżących, usługi kąpieli baseno-

wych, usługi salonów piękności, usługi aerobiku, w tym 

zwłaszcza według systemów ABT, BS, TBC, Fat Burner, Latino, 

Dance4fun, Funky, Step, Stretching, Body Ball, Body Art., Box 

Aerobic, Yoga, Slow Mix, Together, koncesjonowane i nie-

koncesjonowane usługowe zabiegi masażu limfatycznego, 

ujędrniającego i antycellulitowego z lub bez użycia collage-

nu, koncesjonowane i niekoncesjonowane usługowe zabiegi 

masażu całościowego odchudzającego, zabiegi masażu ca-

łościowego relaksującego, zabiegi masażu leczniczego krę-

gosłupa, zabiegi masażu karku, zabiegi masażu kończyn gór-

nych i dolnych oraz dekoltu, zabiegi masażu podwodnego 

ręcznego oraz dyszami bocznymi, zabiegi masażu podwod-

nego kręgosłupa, koncesjonowane i niekoncesjonowane 

usługowe zabiegi aparatami solluxowymi, magnetoterapia, 

laseroterapia, ciepłolecznictwo, hydroterapia, w tym zwłasz-

cza typu SPA, koncesjonowane i niekoncesjonowane usłu-

gowe zabiegi masażu podwodnego kąpielą bąbelkową, 

krioterapii, elektroterapii, zabiegi diadynamiki metodą OD, 

koncesjonowane i niekoncesjonowane usługowe zabiegi ką-

pielowe wirówkowe kończyn dolnych i kończyn górnych, 

koncesjonowane i niekoncesjonowane usługowe zabiegi 

typu SPA, galwanizacji, interdyny i jonizacji, koncesjonowane 

i niekoncesjonowane usługowe koncesjonowane zabiegi re-

habilitacji ultradźwiękami, koncesjonowane i niekoncesjono-

wane usługowe zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne z wyko-

rzystaniem zwierząt takie jak dogoterapia i hipnoterapia, in-

formacja o powyższych usługach.

(210) 460832 (220) 2016 08 29

(731) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) OSSYLBONE
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(531) 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13

(510), (511) 5 biologiczne i chemiczne preparaty do lecze-

nia i zapobiegania patologii układu kostnego, związki i kom-

pozycje chemiczne i biologiczne do wypełnienia ubytków 

układu kostnego, wypełniacze dentystyczne, implanty 

chirurgiczne układu kostnego składające się z żywych tka-

nek, 10 aparaty i instrumenty medyczne do diagnozowania 

i leczenia schorzeń układu kostnego, artykuły ortopedycz-

ne, implanty chirurgiczne układu kostnego składające się 

ze sztucznych materiałów, protezy układy kostnego.

(210) 461295 (220) 2016 09 09

(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

(540) HEETS FROM MARLBORO EXPERIENCE OF HEATED 

TOBACCO Unique experience once changed 

to HEETS completely. STOP BURNING - HEET

(531) 19.03.09, 19.03.25, 27.05.01, 26.04.02

(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie 

do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewa-

nia i żarzenia tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych 

stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki 

USB do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrze-

wania i żarzenia tytoniu, ładowarki samochodowe do papiero-

sów elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń 

stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowar-

ki baterii do papierosów elektronicznych, 11 elektroniczne 

aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów elektronicznych, 

urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wytwa-

rzania pary, 34 elektrycznie zasilane odparowywacze do pa-

pierosów elektronicznych oraz elektronicznych przyrządów 

do palenia tytoniu, tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie 

przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cyga-

retki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń 

do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, sub-

stytuty tytoniu nie do celów medycznych, przybory dla pala-

czy, ustniki oraz bibułka do papierosów, fi ltry do papierosów, 

pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice 

nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachet-

nych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, 

zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, laseczki tytoniowe, 

grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz 

ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz ty-

toniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu 

ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania 

w papierosach elektronicznych, urządzenia elektroniczne 

do palenia tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy elek-

troniczne do stosowania jako zamiennik dla papierosów 

tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozo-

li nikotynowych, urządzenia do ustnego odparowywania 

tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz substytutów tytoniu, 

przybory dla palaczy papierosów elektronicznych, części 

i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w klasie 34, 

urządzenia do wygaszania podgrzewanych papierosów i cy-

gar oraz podgrzewanych laseczek tytoniowych, wymienial-

ne ładunki do papierosów elektronicznych.

(210) 461395 (220) 2016 09 13

(731) Shandong Linglong Tyre Co., Ltd, Zhaoyuan City, CN

(540) ATLAS

(510), (511) 12 opony do kół pojazdów, dętki do opon pneu-

matycznych, korpusy opon, opony pełne do kół pojazdów, 

opony do pojazdów mechanicznych, zestawy narzędzi 

do naprawy dętek, bieżniki do bieżnikowania opon, opony 

[pełne] do kół pojazdów, opony rowerowe, opony do stat-

ków powietrznych.

(210) 461601 (220) 2016 09 16

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) PLAY KINO

(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-

kowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urzą-

dzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie 

telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i od-

twarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące 

z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 

oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z ze-

wnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane ma-

gnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komór-

kowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 

płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty 

wideo i nagrania audiowizualne, grafi ki na tapetę, wygasza-

cze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektronicz-

ne, audiobooki, ebooki, nagrane programy telewizyjne, na-

grane fi lmy, nagrane audycje radiowe, nagrania dźwięku, 

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

wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 

w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji 

przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwa-

rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 

odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-

su fi lmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna 

i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu sate-

litarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 

urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmac-

niania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygna-

łu naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki tele-

wizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbu-

dowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowy-

wania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do od-

bioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder 

i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, 

zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę 

do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - 

rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twar-

dym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Per-

sonal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), progra-

my 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 te-

lefonu komórkowego, urządzenia telefoniczne, urządzenia 

telewizyjne, 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-
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nia dla streamingu audiowizualnego i treści multimedial-

nych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komu-

nikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, syste-

my dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla stre-

amingu audiowizualnego i treści multimedialnych do tele-

fonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramo-

wanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania 

treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, 

narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobil-

nych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowi-

zualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu 

i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfro-

wych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt 

wideo high-defi nition, telewizory, dekodery, nadajniki i od-

biorniki telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, 

telewizji internetowej, w tym naziemnej, satelitarnej, kablo-

wej, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agen-

cje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, 

rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem 

i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dys-

trybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprze-

daży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem 

sieci teleinformatycznych -Internetu, pośrednictwo w sprze-

daży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestro-

wania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tek-

stów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wy-

magań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line 

w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, 

wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-

kazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie 

przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach 

handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogło-

szeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach 

dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi po-

średnictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-

nych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie 

kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz 

sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty te-

lefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefo-

niczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, 

przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 

aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków 

i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w za-

kresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie 

do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekra-

nem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośni-

ki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty 

i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD 

ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania 

audiowizualne, grafi ki na tapetę, wygaszacze ekranu, pro-

gramy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, 

ebooki, programy telewizyjne, fi lmy, audycje radiowe, na-

grania dźwięku, obrazu i fi lmowe utrwalone w formie zapi-

sanej taśmy fi lmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 

dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elek-

tronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania 

w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia 

do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 

dźwięku, obrazu, informacji i zapisu fi lmowego w formie 

analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 

służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-

blowego i światłowodowego, urządzenia służące do prze-

syłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału 

telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego 

i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki 

telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, 

urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału za-

wierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe 

zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów 

telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające de-

koder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyj-

nych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbu-

dowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywa-

nych programów (Personal Video Recorder - osobisty reje-

strator obrazu), programy komputerowe umożliwiające 

użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za po-

średnictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy 

komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny ra-

diowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, 

kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawi-

gacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, ta-

blety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia pe-

ryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki 

muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki 

grafi czne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzy-

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

nie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedial-

nych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komu-

nikacyjnych, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji 

multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizu-

alnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych 

i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszuki-

wania, organizowania i rekomendowania treści multimedial-

nych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do two-

rzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do stru-

mieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multime-

dialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej ko-

munikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cy-

frowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-defi ni-

tion, telewizory, dekodery, nadajniki i odbiorniki telewizji 

mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, telewizji interne-

towej, w tym naziemnej, satelitarnej, kablowej, pośrednic-

two w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 

38 łączność telefoniczna, usługi telefoniczne, usługi teleko-

munikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej 

oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, 

wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunika-

cyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, 

dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakre-

sie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Inter-

netu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, 

natychmiastowego powiadamiania i wiadomości teksto-

wych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej 

i grafi cznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informa-

cyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymie-

nionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 

za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, 

przekazywanie danych przy pomocy terminali komputero-

wych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu 

za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania 

poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii ko-

mórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połą-

czeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń 

służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za po-

mocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostęp-

nianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii ko-

mórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefo-

nicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośred-

nictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakie-

tów informacji, usługi rozpowszechniania programów tele-

wizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, fi lmów 

dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 

i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem wi-

dzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu 
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dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowa-

nia systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cy-

frowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu 

satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 

usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wy-

boru spośród wielu programów i inteligentnej automatycz-

nej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi 

emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej roz-

rywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron 

WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 

interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do od-

bioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, od-

biorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowa-

nia i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usłu-

gi telekomunikacyjne spersonalizowane - w zakresie dostę-

pu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określo-

nych 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 przekazy-

waniem 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 

broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów te-

lewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz 

z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, 

dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, fi lmowych 

i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyj-

nej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi 

nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobil-

nej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitar-

nego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światło-

wodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multime-

dialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące 

transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multime-

dialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żą-

danie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, 

sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audio-

wizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 

przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i mul-

timedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji 

wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczą-

ce którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 eduka-

cja, informacje o edukacji, wypożyczanie fi lmów kinowych, 

telewizyjne programy rozrywkowe, wypożyczanie fi lmów 

kinowych, fotografi e, usługi gier świadczone on-line, gry ha-

zardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 

o rekreacji, instruktaże dotyczące obsługi oprogramowania 

komputerowego, tłumaczenia języka migowego, usługi 

związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowa-

nie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongre-

sów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wy-

pożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie 

loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, or-

ganizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie 

i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie se-

minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-

zowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów 

sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyj-

nych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 

publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publi-

kowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, re-

zerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o roz-

rywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncerto-

we, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli 

na żywo, sporządzanie napisów do fi lmów w wersji orygi-

nalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż tek-

sty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, 

usługi komponowania układu grafi cznego publikacji, inne 

niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, 

usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, 

usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych 

widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja fi l-

mów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów 

telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organi-

zacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarcza-

nie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, 

telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług 

edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w syste-

mie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu 

do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie 

informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyj-

nych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapi-

sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 

odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 

przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostęp-

nianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików do-

stępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmo-

wania studia nagraniowego, fi lmowego, organizacji i pro-

dukcji nagrań fi lmowych, dźwiękowych, usługi obsługi tech-

nicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i fi lmowej, 

udostępnianie fi lmów, programów telewizyjnych i informa-

cyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących fi l-

mów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony in-

ternetowej oferującej programy telewizyjne, fi lmy i treści 

multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomenda-

cje dotyczące programów telewizyjnych, fi lmów i treści 

multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań mul-

timedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersona-

lizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, usługi in-

formacyjne dotyczące fi lmów i programów telewizyjnych, 

udostępnianie fi lmów i programów telewizyjnych nie do po-

brania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, 42 wy-

pożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożycza-

nie komputerów, prowadzenie portali internetowych i tele-

komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w tele-

fonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, 

tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 

trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting 

serwerów.

(210) 461687 (220) 2016 09 19

(731) MICHALCZEWSKI DARIUSZ, Gdańsk

(540) TIGER DARIUSZ MICHALCZEWSKI

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 32 napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje 

witaminizowane, woda gazowana wzbogacona witaminami, 

napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, za wyjątkiem 

mleka kokosowego, soku kokosowego, soków owocowych, 

napojów owocowych i owocowych syropów do napojów.
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(210) 461946 (220) 2016 09 26

(731) ŻAK DOMINIKA, Kraków

(540) NO DOUBT

(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, 

apaszki (chustki), bandamy na szyję, berety, bielizna osobi-

sta, biustonosze, bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty 

sportowe, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chusty, 

fulardy, czapki (nakrycia głowy), drewniaki, dzianina (odzież), 

dżerseje (ubrania), espadryle, fartuchy (odzież), futra (odzież), 

getry, gorsety, gorsety (bielizna), halki (bielizna), kalosze, ka-

masze, kamizelki, kapelusze, kaptury (odzież), kąpielówki, 

kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule z krótkimi rę-

kawami, kurtki (odzież), kurtki wełniane lub futrzane z kap-

turem, legginsy, majtki, nakrycia głowy (odzież), nauszniki, 

obuwie (przybory antypoślizgowe), obuwie, obuwie plażo-

we, odzież, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji 

skóry, pantofl e domowe, pantofl e kąpielowe, paski (odzież), 

paski (do pończoch), palta, peleryny, piżamy, płaszcze, płasz-

cze kąpielowe, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawiczki 

(odzież), rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały ką-

pielowe, spódnice, spodnie, staniki, stroje kąpielowe, stro-

je plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, T-shirty, żakiety 

pikowane.

(210) 461947 (220) 2016 09 26

(731) ŻAK DOMINIKA, Kraków

(540) SIXTH SENSE

(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, 

apaszki (chustki), bandamy na szyję, berety, bielizna osobi-

sta, biustonosze, bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty 

sportowe, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chusty, 

fulardy, czapki (nakrycia głowy), drewniaki, dzianina (odzież), 

dżerseje (ubrania), espadryle, fartuchy (odzież), futra (odzież), 

getry, gorsety, gorsety (bielizna), halki (bielizna), kalosze, ka-

masze, kamizelki, kapelusze, kaptury (odzież), kąpielówki, 

kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule z krótkimi rę-

kawami, kurtki (odzież), kurtki wełniane lub futrzane z kap-

turem, legginsy, majtki, nakrycia głowy (odzież), nauszniki, 

obuwie (przybory antypoślizgowe), obuwie, obuwie plażo-

we, odzież, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji 

skóry, pantofl e domowe, pantofl e kąpielowe, paski (odzież), 

paski (do pończoch), palta, peleryny, piżamy, płaszcze, płasz-

cze kąpielowe, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawiczki 

(odzież), rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały ką-

pielowe, spódnice, spodnie, staniki, stroje kąpielowe, stro-

je plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, T-shirty, żakiety 

pikowane.

(210) 462227 (220) 2016 10 03

(731) Love Productions Limited, Londyn, GB

(540) BAKE OFF ALE CIACHO

(510), (511) 9 fi lmy kinematografi czne i fi lmy fotografi czne, 

nagrania dźwiękowe i wideo, nagrane programy telewizyj-

ne i radiowe, fi lmy do projekcji kinowej, fi lmy animowane, 

zarejestrowane dane, w tym audio, wideo, obrazy ruchome 

i nieruchome oraz dane tekstowe, także w formacie interak-

tywnym, programy i treści pochodzące z sieci do nadawa-

nia oraz do innych transmisji za pośrednictwem telewizji, 

radia, telefonów komórkowych, komputerów kieszonko-

wych i komputerów osobistych, w tym w formacie 3D, urzą-

dzenia do nagrywania, nadawania, transmisji, odbioru, 

przetwarzania, wytwarzania, odtwarzania, dystrybucji, re-

dystrybucji, śledzenia, znakowania, kodowania i dekodowa-

nia treści audio i wideo, obrazów ruchomych i nierucho-

mych, danych i metadanych, magnetyczne nośniki danych, 

dyski z nagraniami, nośniki pamięci, dyski kompaktowe, in-

teraktywne dyski kompaktowe, CD-ROMy i DVD, mini dyski, 

płyty CD, taśmy, kasety, kartridże, karty i inne nośniki, 

wszystkie z nagraniami dźwięku, wideo, danymi, metadany-

mi, obrazami, grafi kami, testem lub programami oraz 

do użytku w celu ich przechowywania, software, programy 

komputerowe, oprogramowanie komputerowe, w tym 

oprogramowanie stosowane do pobierania, przechowywa-

nia, przetwarzania, odtwarzania, organizowania, dystrybucji 

i redystrybucji nagrań audio, wideo, obrazów stałych i ru-

chomych i danych, oprogramowanie użytkowe, w tym 

oprogramowanie do aplikacji do stosowania w telefonach 

komórkowych, ubieralnych urządzeniach elektronicznych 

i innych przenośnych urządzeniach cyfrowych, oprogramo-

wanie, sprzęt i urządzenia do rzeczywistości wirtualnej, 

oprogramowanie edukacyjne i szkoleniowe, elektroniczne 

edukacyjne i szkoleniowe urządzenia i przyrządy, platformy 

oparte na adresie IP z oprogramowaniem komputerowym 

do produkcji, formatowania, zarządzania i dystrybucji 

dźwięku, obrazów i danych, gry do telefonów komórko-

wych, gry cyfrowe, gry DVD, oprogramowanie i sprzęt 

do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe 

do spersonalizowanej i interaktywnej telewizji, publikacje 

elektroniczne do pobrania, dzwonki i grafi ka do pobrania 

dla telefonów komórkowych, grafi ka do pobrania do kom-

puterów, muzyka cyfrowa, nagrania audio i wideo do po-

brania z Internetu, elektroniczne tablice ogłoszeniowe, 

podkładki pod myszy komputerowe, nadajniki i odbiorniki 

sygnałów radiowych, urządzenia i przyrządy do odbioru 

programów radiowych i telewizyjnych w tym odbioru pro-

gramów nadawanych drogą kablową, satelitarną i cyfrową, 

okulary, okulary przeciwsłoneczne, części i oprzyrządowa-

nie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 publi-

kacje drukowane, papier, karton, materiały drukowane, cza-

sopisma, książki, katalogi, programy, fotografi e, materiały 

piśmienne, materiały dla artystów, pędzle malarskie, mate-

riały szkoleniowe i edukacyjne, matryce do druku ręcznego, 

plakaty, karty, pocztówki, karty okolicznościowe, karty 

na wymianę, zaproszenia, pamiętniki, dzienniki, kalendarze, 

albumy fotografi czne, odbitki, torebki na prezenty, pudełka 

na prezenty, przywieszki do prezentów i materiały do owija-

nia prezentów, bloczki notatnikowe, przybory do pisania 

i kredki świecowe, naklejki, kalkomanie, stemple, organizery 

osobiste, książki adresowe, notatniki, piórniki na długopisy 

i ołówki, maty na biurko, wzory do haftowania, wzory 

do szycia i robienia na drutach, znaczki pocztowe, podkład-

ki pod naczynia z kartonu lub z papieru, 21 przybory i po-

jemniki dla gospodarstwa domowego i do stosowania 

w kuchni, grzebienie i gąbki, szczotki, wyroby szklane, por-

celanowe i ceramiczne, ozdoby, statuetki i fi gurki, zastawa 

stołowa, talerze i talerze ozdobne, tabliczki na ścianę, na-

czynia na napoje, kubki, dzbanki, kufl e, naczynia na nóżce, 

butelki, termosy, koszyki i pudełka piknikowe, słoiki, kieliszki 

do jajek, minutniki do gotowania jajek, pudełka na drugie 

śniadanie, podstawki stołowe pod naczynia, tace, świeczni-

ki, uchwyty i pierścienie na serwetki, 25 odzież, obuwie, na-

krycia głowy, 30 kakao i wyroby z kakao, czekolada i pro-

dukty na bazie czekolady, cukier, preparaty zbożowe, chleb, 

ciasto i wyroby z ciasta, ciasta, herbatniki, słodycze, lody i lo-

dowe wyroby cukiernicze, jogurt mrożony, miód, syrop 

z melasy, sosy przyprawowe na bazie octu, dania z makaro-

nem, makarony i produkty z makaronu, 38 usługi telekomu-

nikacyjne, usługi łącznościowe, nadawanie i transmisja pro-

gramów radiowych, telewizyjnych, fi lmowych, muzycznych, 

treści audio i wideo droga kablową, za pośrednictwem tele-

wizji naziemnej (DTT), z użyciem technologii szerokopa-

smowego dostępu do Internetu (DSL), drogą satelitarną 
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oraz przez Internet i sieci komórkowe, nadawanie i transmi-

sja programów telewizyjnych, radiowych, fi lmowych, treści 

audio i wideo dla telefonów komórkowych, mikrokompute-

rów osobistych i komputerów osobistych, usługi telekomu-

nikacyjne wideo na żądanie (VOD) i cykliczne wideo na żą-

dane (NVOD), transmisja programów audio, wideo i/lub 

programów audiowizualnych za pośrednictwem wszelkich 

mediów, transmisje strumieniowe treści audio i wideo przez 

Internet, strumieniowe dostarczanie odbiorcom transmisji 

wideo na żądanie, spersonalizowane i interaktywne usługi 

telekomunikacyjne, nadawcze i transmisyjne, usługi trans-

misji programów poprzez wysyłanie, pobieranie, rejestro-

wanie, zamieszczanie, prezentowanie, edycję, odtwarzanie, 

transmisje strumieniowe, przeglądanie, podgląd, wyświe-

tlanie, oznaczanie, prowadzenie blogu internetowego, udo-

stępnianie, formowanie, dystrybucję, publikowanie, odtwa-

rzanie mediów elektronicznych, treści multimedialnych, 

nagrań wideo, fi lmów, zdjęć, obrazów, tekstu, fotografi i, 

gier, treści tworzonych przez użytkownika, treści audio i in-

formacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i teleko-

munikacyjne, zapewnianie portalu do współdzielenia ma-

teriałów wideo, usługi nadawania programów telewizyj-

nych z włączonymi usługami interaktywnymi do przegląda-

nia przewodników programów i automatycznej inteligent-

nej selekcji w celu nagrywania programu, usługi informacji, 

nadawcze i przeglądania za pomocą ekranu telewizyjnego, 

usługi telekomunikacyjne umożliwiające dostęp do progra-

mów radiowych i telewizyjnych oraz ich odnajdywanie, do-

starczanie połączenia między stroną www i telewidzami 

poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługi webcasting 

i podcasting, usługi poczty elektronicznej, usługi agencji 

informacyjnych i agencji prasowych, wynajmowanie urzą-

dzeń do nadawania programów radiowych i telewizyjnych, 

udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych 

w celu transmisji wiadomości pomiędzy użytkownikami 

komputerów, umożliwianie dostępu do blogów interneto-

wych, umożliwianie dostępu do interaktywnych usług ba-

dania opinii publicznej, umożliwianie dostępu do i wydzier-

żawianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, 

dostarczanie połączeń pomiędzy wieloma urządzeniami 

zdolnymi do odbioru zsynchronizowanych usług nadaw-

czych, doradztwo, konsultacje i usługi informacyjne doty-

czące wszystkich wyżej wymienionych usług, w tym także 

świadczonych online z sieci komputerowych lub przez In-

ternet bądź ekstranety, 41 usługi w zakresie rozrywki, edu-

kacji, rekreacji, nauki indywidualnej, wykładów i szkoleń, 

produkcja, prezentacja i dystrybucja programów telewizyj-

nych i radiowych, nagrań audio, wideo, obrazów nierucho-

mych i ruchomych oraz danych, w tym on-line z baz da-

nych, za pośrednictwem Internetu, przez satelitę lub sieci 

komórkowe lub inne elektroniczne i cyfrowe media, pro-

dukcja, prezentacja i dystrybucja fi lmów dla telewizji lub 

kina, muzyki, wiadomości, zagadnień bieżących, informacji 

sportowych i edukacyjnych, spersonalizowane interaktyw-

ne usługi rozrywkowe, interaktywne telewizyjne i radiowe 

usługi selekcji dla odbiorców, usługi wydawnicze w tym 

elektroniczne usługi wydawnicze, dostarczanie publikacji 

elektronicznych nie do pobrania, organizacja, produkcja 

i prezentacja widowisk, konkursów, gier, quizów, progra-

mów rozrywkowych z udziałem publiczności w studio, 

przedstawień objazdowych, koncertów, wystaw i imprez, 

nauka języka, usługi informacji i doradztwa w odniesieniu 

do wszelkich wyżej wymienionych usług, w tym usługi 

świadczone online z sieci komputerowych lub za pośred-

nictwem Internetu i ekstranetów.

(210) 462275 (220) 2016 10 03

(731) MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Skierniewice

(540) m mirbud

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografi e, 

ramki do fotografi i, urządzenia do oprawiania fotografi i, 

materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub 

do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, 

pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z 

wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 

(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych 

do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukar-

skie, matryce, 36 ubezpieczenia, usługi fi nansowe, emisja 

bonów wartościowych, usługi związane ze sprawami mo-

netarnymi potwierdzonymi przez powierników, zarządza-

nie nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, 

administrowanie nieruchomościami, wycena majątku nie-

ruchomego, agencje nieruchomości, 37 usługi budowlane, 

remontowo-budowlane, instalacyjne (w zakresie rusztowań 

budowlanych, platform roboczych i budowlanych), kanali-

zacyjne, termomodernizacyjne i wykończeniowe, montaż 

stolarki budowlanej, instalowanie i naprawy wind, usługi 

budownictwa drogowego i infrastruktury drogowej, układa-

nie krawężników, trotuarów, nawierzchni parkingów, lotnisk, 

obiektów sportowych, wynajem sprzętu budowlanego, ma-

szyn, 39 usługi transportowe, pośrednictwo w transporcie, 

pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.

(210) 462371 (220) 2016 10 06

(731) NAWRACAJ-SZRAMOWIAT ALICJA, Jaszczew

(540) AN LLOW

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14

(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, 42 projektowanie 

mebli, wzornictwo przemysłowe.

(210) 462602 (220) 2016 10 18

(731) TAR-GROCH-FIL T. KRAKOWSKI M. KIJOWSKI E. 

DROŻDŻ J. DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA, Filipowice

(540) Targroch Filipowice

(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, suplementy diety zawie-

rające olej lniany, napoje lub żywność dietetyczna do celów 

medycznych lub leczniczych, preparaty z mikroelementami 

dla ludzi i zwierząt, dodatki odżywcze dla celów leczniczych, 

preparaty witaminowe, leki wzmacniające, zioła lecznicze, 

29 owoce konserwowane, chipsy owocowe,skórki owocowe, 

owoce lukrowane, soki roślinne do gotowania, przecier po-

midorowy, migdały spreparowane, grzyby konserwowane, 

cebula konserwowana, daktyle, warzywa suszone, rodzyn-

ki, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, przeciery warzywne, 

orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, 

pestki słonecznika, wiórki kokosowe,owoce kandyzowane, 

30 przekąski ze zbóż, mąka, mąka kukurydziana, ryż, kukury-

dza prażona - popcorn, kasze spożywcze, jęczmień łuskany, 

jęczmień gnieciony, kawa, kawa nie palona, herbata, imbir 
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- przyprawa, cynamon - przyprawa, cukier, płatki owsiane, 

płatki kukurydziane, muesli, owies łuskany, wyroby cukierni-

cze na bazie orzechów arachidowych, sojowa mąka, sól ku-

chenna, wanilia - aromat, przekąski z ryżu, płatki kukurydzia-

ne, 31 ziarna - nasiona, ziarno do żywienia zwierząt, mąka 

z ryżu - pasza, jagody - owoce, pszenica, orzechy, orzechy 

laskowe, 32 soki owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe 

wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje owocowe, esen-

cje do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napoi 

gazowanych.

(210) 462784 (220) 2016 10 17

(731) DZIEWIĄTKOWSKI ADAM ADAMIGO, Częstochowa

(540) logicus

(510), (511) 28 gry planszowe, salonowe gry towarzyskie, 

karty do gry, klocki do zabawy, puzzle, układanki do zabawy.

(210) 462798 (220) 2016 10 17

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) pregnastin

(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 

kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-

czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-

tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 

dietetyczne do  celów leczniczych, suplementy diety, środki 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-

wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 

roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne 

do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 

płynów, proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne 

inne niż do celów leczniczych, a określone szczegółowo 

w klasie 5.

(210) 462810 (220) 2016 10 17

(731) IGIELSKI JAKUB LOCAL TOURS, Kraków

(540) CRACOW LOCAL TOURS i TOURS & MORE

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 26.02.07

(510), (511) 39 organizowanie i rezerwowanie wycieczek 

ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek z przewodni-

kiem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta, 

organizowanie zwiedzania miasta, prowadzenie wycieczek 

ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej wycieczki 

ze zwiedzaniem, usługi organizowania wycieczek ze zwie-

dzaniem, usługi osobistych przewodników turystycznych, 

usługi przewodników turystycznych, organizowanie wy-

cieczek, zwiedzanie miasta na rowerach i samochodem, 

zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne, zwiedza-

nie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania 

wycieczek.

(210) 462817 (220) 2016 10 17

(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety D3 Optima

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwie-

rząt, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna 

żywność przystosowana dla celów medycznych, żywność 

dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry 

opatrunkowe, środki opatrunkowe, materiały dentystyczne, 

woski dentystyczne, dentystyczne materiały do odcisków, 

preparaty dezynfekcyjne, preparaty do zwalczania robac-

twa, fungicydy, herbicydy.

(210) 462828 (220) 2016 10 17

(731) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kraków

(540) DIABETIMED

(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty i artykuły medyczne, 

farmaceutyczne, weterynaryjne, higieniczne, dentystyczne 

oraz do tępienia szkodników, a także suplementy diety i pre-

paraty dietetyczne, 10 artykuły medyczne zawarte 

w tej klasie.

(210) 462829 (220) 2016 10 17

(731) GĄSIOROWSKA AGNIESZKA, GĄSIOROWSKI ANDRZEJ 

SZKOŁA TAŃCA AS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) ZDROWOLUBEK

(531) 04.02.20, 27.05.01, 05.07.13, 29.01.15

(510), (511) 16 opakowania do żywności, 25 odzież, 41 na-

uczanie o profi laktyce żywieniowej, .

(210) 462842 (220) 2016 10 18

(731) GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom

(540) PartGroup

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, banerowa, w czasopi-

smach, usługi reklamowe, za pośrednictwem telefonu, usłu-

gi w zakresie tworzenia marki, akcje promocyjne, promocja 

sprzedaży, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 

zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 

badania rynku i analizy biznesowe, produkcja materiałów re-

klamowych i reklam, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
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w związku ze sprzętem ogrodniczym, pozyskiwanie kontra-

hentów na kupno i sprzedaż towarów, usługi rekrutacji perso-

nelu do sprzedaży i marketingu, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z meblami, pośrednictwo w kontraktach na kupno 

i sprzedaż produktów, usługi sprzedaży hurtowej w związ-

ku z suplementami diety, modele i modelki do celów rekla-

mowych i promocji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 

w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży de-

talicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia i sprzętem 

do schładzania, organizowanie prezentacji osób w celach biz-

nesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów.

(210) 462901 (220) 2016 10 19

(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. 

KG, Düsseldorf, DE

(540) PROFI PARK

(531) 27.05.01, 27.05.17

(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie reklamy i działalno-

ści gospodarczej, administrowanie działalności gospodar-

czej, profesjonalne doradztwo biznesowe dla zarządzania 

przedsiębiorstwem, eksploatacji komercyjnych centrów 

handlowych i / lub specjalistycznych przestrzeni handlo-

wych i innych nieruchomości, opracowanie i przekształca-

nie marketingowych koncepcji użytkowych i rozrywkowych 

w dziedzinie nieruchomości, opracowywanie i zmiany kam-

panii reklamowych i koncepcji marketingowych w zakresie 

zarządzania nieruchomościami, pomoc i prowadzenie dzia-

łań na rzecz promocji sprzedaży dla centrum handlowego 

i specjalistycznych przestrzeni handlowych, badanie i ocena 

informacji rynkowych w celu poprawy możliwości marke-

tingowych w odniesieniu do nieruchomości komercyjnych, 

usługi w zakresie promocji sprzedaży dla centrów handlo-

wych i / lub na specjalistycznych przestrzeni handlowych, 

usługi zawierania transakcji handlowych, dla osób trzecich, 

doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-

czej i usługi w zakresie czynności biurowych, jak również 

pozyskiwanie kontraktów na dostarczanie usług i transakcji 

handlowych na rzecz osób trzecich w zakresie komercyj-

nych centrów handlowych, organizacja i organizowanie 

imprez w celach handlowych i reklamowych, 36 opracowa-

nie i przekształcanie koncepcji użytkowych i rozrywkowych 

w dziedzinie nieruchomości w ich aspekcie fi nansowym, 

zarządzanie nieruchomościami jak również pośrednictwo, 

wynajem i dzierżawa nieruchomości (zarządzanie obiek-

tami), zarządzanie nieruchomościami, usługi fi nansowania, 

41 usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi 

parków rozrywki, udostępnianie obiektów sportowych i roz-

rywkowych i ich wynajem.

(210) 462921 (220) 2016 10 20

(731) ICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski

(540) ICA POLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.13

(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, preparaty 

chemiczne do wytwarzania farb, materiały klejące do celów 

przemysłowych, płyny wzmacniające działanie materiałów 

ściernych, środki do usuwania olejów, rozpuszczalniki do la-

kierów, woski wybielające, preparaty chemiczne do wy-

twarzania barwników, barwniki do celów przemysłowych, 

barwniki chemiczne do emalii i szkła, 2 barwniki do drewna, 

bejce, bejce do drewna, oleje do konserwacji drewna, emalie 

i lakiery, rozcieńczalniki do farb, farby, rozcieńczalniki do la-

kierów, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, 

preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczają-

ce do metali, utrwalacze lakierów, farby ognioodporne, farby 

podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, gumilaki, 

szelak, zaprawy do drewna, złocenia, 3 antypoślizgowy wosk 

do podłóg, preparaty do czyszczenia, preparaty do usu-

wania farb, środki do usuwania lakierów, materiały ścierne, 

papier ścierny, papier polerujący, wosk do parkietów, pasty 

do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg, 

płyny antypoślizgowe do podłogi, wosk do podłogi, środki 

do nadawania połysk, kremy do polerowania, papier do po-

lerowania, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania 

past do podłóg, wosk polerski.

(210) 462942 (220) 2016 10 20

(731) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów

(540) LB FEMME

(531) 27.05.01

(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła.

(210) 463009 (220) 2016 10 21

(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice

(540) EXTRA STYLE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01

(510), (511) 3 żele do włosów, żele do masażu, kredki do brwi, 

preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoran-

ty osobiste do ciała, sole do kąpieli inne niż lecznicze, kremy 

kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, lakiery 

do paznokci, ołówki kosmetyczne, lakiery do paznokci, ma-

ści, toniki, żele do mycia, mydła, odżywki, preparaty do ką-

pieli, sole wspomagające wyszczuplanie, kremy do pillingu, 

preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, cienie, 

pudry, fl uidy-make-up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk, 

przybory toaletowe zawarte w tej klasie, sztuczne paznok-

cie, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, lakiery do włosów, 

gumy do stylizacji włosów, pianki do włosów, woski do wło-

sów, preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów.

(210) 463034 (220) 2016 10 24

(731) LEWANDOWSKI MARCIN, Grudziądz

(540) PACHNIDELKO.PL

(531) 05.05.20, 05.05.21, 05.05.99, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 olejki aromatyczne, olejki eteryczne, olejki per-

fumowane, olejki do kąpieli, olejki do masażu, płyny odtłusz-

czające dla celów kosmetycznych, pianki do kąpieli, żele pod 
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prysznic, płyny do kąpieli, zapachy do kąpieli, sól do kąpieli 

do celów innych niż lecznicze, peelingi do ciała, mleczka 

do kąpieli, mleczka kosmetyczne, toniki kosmetyczne, wo-

reczki zapachowe do kąpieli, mydła, odżywki do włosów, 

maseczki do włosów, żele do włosów, lakiery do włosów, 

szampony, wody toaletowe, wody zapachowe, perfumy, pre-

paraty zapachowe do szaf i garderób, preparaty kosmetycz-

ne do opalania się, preparaty do aromaterapii, woski do ciała, 

parafi ny do ciała, kremy do ciała, balsamy do ciała, pumeksy, 

chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty 

kwiatowe do perfum, dezodoranty do użytku osobistego, 

35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 

handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i za-

rządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwa-

nie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 

handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania perso-

nalnego, organizowanie wystaw w celach handlowych i re-

klamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług w ce-

lach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publi-

kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materia-

łów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 

ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, 

sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów higie-

nicznych, perfum, chemii gospodarczej, sprzedaż za pośred-

nictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, 

perfum, chemii gospodarczej, zarządzanie zbiorami informa-

tycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzo-

wanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie 

danych w bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci 

komputerowej, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie 

sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach dla ce-

lów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośników rekla-

mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub 

reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-

wanych, reklama telewizyjna, kreowanie wizerunku, wystawy 

handlowe, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowa-

nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich.

(210) 463060 (220) 2016 10 24

(731) CAMBARERI FRANCO TANGO ARGENTINO 

STEAKHOUSE, Łódź

(540) Franco Cambareri Tango ARGENTINO STEAKHOUSE

(531) 26.11.13, 25.01.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12

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

(210) 463067 (220) 2016 10 24

(731) RYCHTER KAROLINA TAX & MORE KANCELARIA 

DORADZTWA PODATKOWEGO, Gdańsk

(540) Tax&more

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.03, 26.04.09, 

26.13.25

(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], 

doradztwo związane z audytem, doradztwo i informacja 

dotycząca rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu 

podatku [rachunkowość], przygotowywanie zeznań po-

datkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo w zakre-

sie działalności gospodarczej dotycząca rachunkowości, 

doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane 

z przetwarzaniem danych, doradztwo związane z prze-

twarzaniem danych, doradztwo dotyczące zatrudnienia, 

doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie 

rekrutacji personelu, doradztwo i konsultacje dotyczące 

zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, 

doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradz-

two w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w za-

kresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zarządzania 

personalnego, doradztwo związane z wyborem kadry kie-

rowniczej, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządza-

nia personelem, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz 

prawników, doradztwo w zakresie zarządzania personelem 

i zatrudnienia, doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek 

do biur prawnych, doradztwo zawodowe (inne niż związa-

ne z edukacją i szkoleniami), informacje dotyczące kariery 

i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szko-

leniowe), doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 

świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, 

doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczo-

ne w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez 

ocenianie stanowisk, doradztwo biznesowe, doradztwo do-

tyczące działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze 

dotyczące likwidacji, doradztwo dotyczące zbywania fi rm, 

doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie 

efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie wydajno-

ści przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące korporacyjnej 

struktury fi rm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struk-

tury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące organizowania 

działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć 

(nabycia), doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, 

doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, doradz-

two w zakresie przejmowania fi rm, doradztwo w zakresie 

zarządzania biznesem, doradztwo biznesowe dotyczące 

fi nansowania rozwoju, doradztwo w zakresie fuzji przed-

siębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania fi rmą, do-

radztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie organizowania działalności gospodarczej, do-

radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 

doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, 

doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, 

doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-

czą, doradztwo w zakresie administrowania działalnością 

gospodarczą, doradztwo w zakresie planowania działalno-

ści gospodarczej, doradztwo w zakresie strategii dla przed-

siębiorstw, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalno-

ści gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach 

działalności gospodarczej, doradztwo związane z rozwojem 

wizerunku fi rmy, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne do-

radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 

doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 

zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-

tyczące franchisingu, zarządzanie i doradztwo w sprawach 

działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 

i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w dziedzi-
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nie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo 

biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo 

w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], 

doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, 

doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-

darczą i marketingu, doradztwo w zakresie działalności go-

spodarczej dotyczące wytwarzania produktów, doradztwo 

i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 

doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 

reorganizacji fi nansowej, doradztwo w zakresie zakłada-

nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem 

handlowym, doradztwo w zakresie zarządzania przedsię-

biorstwami na zasadach franchisingu, doradztwo bizneso-

we w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, 

doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 

zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności go-

spodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo 

w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospo-

darczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi-

zacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju 

produktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 

dotyczące fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie 

zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, 

pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności go-

spodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 

związane z niewypłacalnością, doradztwo w zarządzaniu 

biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo 

w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 

barów kanapkowych, doradztwo w zakresie działalności 

gospodarczej dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, 

doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 

przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania działalno-

ścią gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, 

pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 

przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, doradztwo 

w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w od-

niesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, doradztwo 

w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 

przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą 

samochodów, 36 doradztwo fi nansowe dotyczące testa-

mentów, doradztwo fi nansowe dotyczące spadków, doradz-

two fi nansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo fi nansowe 

dotyczące emerytur, doradztwo w sprawach fi nansowych, 

doradztwo fi nansowe dotyczące podatków, doradztwo 

podatkowe [nie prowadzenie rachunków], doradztwo po-

datkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo w zakresie 

podatków dochodowych, doradztwo w zakresie fi nansowa-

nia emerytalnego, doradztwo w zakresie inwestycji fi nanso-

wych, doradztwo w zakresie fi nansów przedsiębiorstw, do-

radztwo fi nansowe w zakresie podatków, doradztwo fi nan-

sowe dotyczące inwestycji, doradztwo i analiza fi nansowa, 

doradztwo związane z emeryturami, doradztwo fi nansowe 

dotyczące planowania podatków, doradztwo fi nansowe 

w zakresie franchisingu, doradztwo podatkowe [nie dotyczy 

prowadzenia rachunków], doradztwo fi nansowe w zakresie 

zarządzania aktywami, doradztwo w zakresie podatków 

dochodowych [fi nansowe], doradztwo fi nansowe dotyczą-

ce programów akcji pracowniczych, doradztwo fi nansowe 

i usługi konsultingu fi nansowego, doradztwo dotyczące 

usług związanych ze zwrotem pożyczek.

(210) 463099 (220) 2016 10 25

(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) AA SKIN LAB GREEN +

(531) 26.01.04, 26.01.06, 24.13.01, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 

29.01.13

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 

emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pian-

ki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum 

do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki 

eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, prepa-

raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 

przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 

do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody 

toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepa-

raty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki 

do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 

nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pre-

paraty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji 

skóry, kosmetyki do celów leczniczych kremy, emulsje, płyny, 

żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów me-

dycznych, kąpiele lecznicze.

(210) 463104 (220) 2016 10 25

(731) STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE 

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO, Warszawa

(540) RGŻ RADA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospek-

ty, książki, plakaty, kalendarze, w tym również o tematyce 

spożywczej, przemysłu spożywczego i gospodarki żywno-

ściowej, 35 usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem 

wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 

i multimedialnych, organizacja wystaw, targów, kongresów, 

konferencji, szkoleń i konkursów w celach marketingowych 

i handlowych, w tym również dotyczących problematyki 

gospodarki żywnościowej, badanie rynku i opinii publicznej 

w zakresie przemysłu spożywczego, doradztwo w zakre-

sie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 

36 ubezpieczenia, informacje i doradztwo w sprawie ubez-

pieczeń, wycena, dzierżawa i administrowanie nieruchomo-

ściami, usługi agencji nieruchomości, 41 usługi wydawnicze, 

fotografi czne, fi lmowe, audiowizualne, multimedialne, or-

ganizowanie konkursów, seminariów, konferencji i kongre-

sów o tematyce przewodniej nowoczesnego przemysłu 

żywnościowego, organizowanie wystaw i targów w celach 

kulturalnych i edukacyjnych, koncertów muzycznych, roz-

rywkowych, artystycznych, kulturalnych, imprez sportowych 
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i rekreacyjnych, tłumaczenia, 42 badania, analizy i eksper-

tyzy techniczne, chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, 

w dziedzinie mechaniki i działania przemysłu spożywczego, 

doradztwo w zakresie ochrony środowiska, wdrażania osią-

gnięć postępu technologicznego, własności intelektualnej, 

usługi w zakresie projektowania technicznego, testowanie 

materiałów, pojazdów, kontrola jakości, doradztwo zawodo-

we w zakresie edukacji i kształcenia, w tym również w zakre-

sie przemysłu spożywczego.

(210) 463122 (220) 2016 10 25

(731) MUCHA BEATA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-

HANDLOWO-USŁUGOWY NITEX, Płużnica

(540) nitex

(531) 09.01.01, 11.07.01, 09.01.23, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 18 obicia skórzane, 20 fotele, pufy na stelażu, 

pufy miękkie, materace, poduszki, stelaże meblowe, podusz-

ki dekoracyjne, wypełnienie poduszek, kanapy, sofy, narożni-

ki, krzesła, bezgłowia, leżyska dla psów, 24 narzuty, pokrowce 

na materace.

(210) 463130 (220) 2016 10 25

(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź

(540) FEMINA

(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów ki-

nowych, pokazy fi lmów kinowych, organizowanie pokazów, 

wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów 

o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.

(210) 463131 (220) 2016 10 25

(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź

(540) DELFIN

(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów ki-

nowych, pokazy fi lmów kinowych, organizowanie pokazów, 

wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów 

o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.

(210) 463136 (220) 2016 10 25

(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź

(540) KOSMOS

(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów ki-

nowych, pokazy fi lmów kinowych, organizowanie pokazów, 

wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów 

o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.

(210) 463137 (220) 2016 10 25

(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź

(540) MOSKWA

(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów ki-

nowych, pokazy fi lmów kinowych, organizowanie pokazów, 

wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów 

o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.

(210) 463138 (220) 2016 10 25

(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź

(540) KOPERNIK

(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów ki-

nowych, pokazy fi lmów kinowych, organizowanie pokazów, 

wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów 

o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.

(210) 463228 (220) 2016 10 27

(731) HEMP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów

(540) MED HEMP...

(531) 05.03.11, 05.03.14, 24.17.02, 25.01.10, 26.04.22, 26.11.03, 

27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 1 ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, 

do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne 

do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty z herbaty 

do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ziół, inne niż 

olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, kwas 

oleinowy do użycia w produkcji kosmetyków, środki nawilża-

jące do użycia w produkcji kosmetyków, 3 kosmetyki do pie-

lęgnacji urody, kosmetyki upiększające, kosmetyki w postaci 

kremów, 5 olejki lecznicze, herbata dla astmatyków, herbata 

lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, herbaty zio-

łowe do celów leczniczych, herbata odchudzająca do celów 

medycznych, herbata ziołowa [napoje lecznicze], 29 batony 

na bazie orzechów i nasion, masło z nasion, mleko z nasion 

konopi jako substytut mleka, olej z nasion konopi włóknistej, 

30 mąka spożywcza z nasion oleistych, czekolada mleczna, 

nielecznicze cukierki, czekolada mleczna w tabliczkach, ba-

toniki, makarony, makaron spożywczy, czekolada, czekolada 

bezmleczna, artykuły spożywcze ze zbóż, 31 nieprzetworzo-

ne ziarna do jedzenia, nieprzetworzone zboża, produkty rol-

ne (nieprzetworzone), produkty rolnicze nie ujęte w innych 

klasach, ziarno jadalne konopi włóknistej łuskane, ziarno ja-

dalne konopi włóknistej niełuskane.

(210) 463278 (220) 2016 10 28

(731) MULTIMEDIA POLSKA PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) STREFA dzieci

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telewizji ka-

blowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, usługi telewizji in-

ternetowej, wideo na żądanie (VoD), usługi dostępu do por-

tali internetowych, elektroniczna wymiana i przekazywanie 

wiadomości i komunikatów, przewodowo lub bezprzewodo-

wo, usługi wykonywane za pomocą łączy telewizji kablowej, 

naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, internetowej polegające 

na gromadzeniu, przetwarzaniu, wysyłaniu i transmisji infor-

macji, dźwięku, obrazu, przewodowo lub bezprzewodowo.
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(210) 463298 (220) 2016 10 28

(731) MIESZAŁA MAGDALENA VENA, Wrocław

(540) Piękna w pracy

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 25 odzież.

(210) 463306 (220) 2016 10 28

(731) KRYSTYNA JANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DRONY KOSMETYCZNE

(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetycz-

ne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne 

do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, 5 preparaty farma-

ceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 

produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy 

do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy 

i ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do ce-

lów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 

preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, 

żeli, oliwek balsamów, preparaty witaminowe, substancje die-

tetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 

leczniczych, suplementy diety przeznaczone do polepszania 

stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji.

(210) 463307 (220) 2016 10 28

(731) KRYSTYNA JANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KOSMETYKI INDUKCYJNE

(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetycz-

ne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne 

do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, 5 preparaty farma-

ceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 

produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy 

do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy 

i ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do ce-

lów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 

preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, 

żeli, oliwek balsamów, preparaty witaminowe, substancje die-

tetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 

leczniczych, suplementy diety przeznaczone do polepszania 

stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji.

(210) 463339 (220) 2016 10 31

(731) MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO-

WYPOCZYNKOWE ZAMEK RYN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryn

(540) GRUPA ANDERS

(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi marketin-

gowe, usługi reklamowe, reklama z wykorzystaniem metod 

słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych 

- przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za po-

mocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków 

komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie 

i wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie 

i pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni (w tym wirtu-

alnej) na cele reklamowe, prowadzenie oraz obsługa kampanii 

reklamowych i akcji promocyjnych, organizowanie targów 

i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, 39 usłu-

gi agencji turystycznych, wynajmowanie koni, wypożyczanie 

pojazdów wodnych, prezentacja usług zawartych w tej klasie 

poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz 

inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia 

oraz zakupu na odległość, usługi w zakresie działalności cen-

trów telefonicznych odnoszących się do usług zawartych w tej 

klasie, 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, 

usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie par-

ków rozrywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez 

artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekre-

acyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, 

festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu świa-

tło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez 

plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi 

w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek 

i nocnych klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów 

sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, prezentacja 

usług zawartych w tej klasie poprzez telewizję, radio, Internet 

i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwo-

ścią złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość, usługi 

w zakresie działalności centrów telefonicznych odnoszących 

się do usług zawartych w tej klasie, 43 usługi w zakresie tym-

czasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia 

hoteli, moteli, pensjonatów, usługi zaopatrzenia w żywność 

i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów i ka-

wiarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamó-

wienie oraz ich dostawa, prezentacja usług zawartych w tej 

klasie poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe 

oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówie-

nia oraz zakupu na odległość, usługi w zakresie działalności 

centrów telefonicznych odnoszących się do usług zawartych 

w tej klasie.

(210) 463360 (220) 2016 10 31

(731) PAWELEC KONRAD LONGIN, Konstancin Jeziorna

(540) KING PINEAPPLE & CIDER

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.02, 21.01.01, 21.01.05

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 463361 (220) 2016 10 31

(731) PAWELEC KONRAD LONGIN, Konstancin Jeziorna

(540) QUEEN MELON & CIDER

(531) 21.01.01, 21.01.05, 27.05.01, 29.01.15, 02.03.01, 02.03.04

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(210) 463362 (220) 2016 10 31

(731) PAWELEC KONRAD LONGIN, Konstancin Jeziorna

(540) TEN WATERMELON & CIDER

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 05.07.20

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 463383 (220) 2016 10 31

(731) MIKOS PIOTR, OPARCZYK GRZEGORZ, ŻAK MAREK 

EKONORM SPÓŁKA CYWILNA, Katowice

(540) EkoNorm

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 

pomiary środowiskowe.

(210) 463395 (220) 2016 10 31

(731) POKRYWKA ALEKSANDRA, Radom

(540) Flaressi women’s fashion

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 25 balerinki [obuwie], botki, botki dla kobiet, 

buty damskie, buty dla kobiet, buty dla niemowląt, buty 

do kąpieli, buty do kostki, buty do wody, buty dziecięce, 

buty gimnastyczne, buty na płaskim obcasie, buty na rzepy, 

buty na wysokim obcasie, buty płócienne, buty skórzane, 

buty sportowe, buty sznurowane, buty tenisowe [obuwie 

sportowe], buty treningowe [obuwie sportowe], buty tury-

styczne [do chodzenia na wycieczki], buty wsuwane, buty 

za kostkę, buty zimowe, damskie koszule nocne, długie 

kurtki, drewniaki i sandały w stylu japońskim, dwurzędowe 

kurtki marynarskie [bosmanki], eleganckie buty wyjściowe, 

espadryle, grube kurtki, grube płaszcze, gumowe płaszcze 

nieprzemakalne, japonki, kalosze [wkładane na obuwie], 

kalosze, kapcie skórzane, komplety koszulek i spodenek, ko-

szule codzienne, koszule do garniturów, koszule do spania, 

koszule eleganckie, koszule hawajskie z guzikami z przodu, 

koszule hawajskie, koszule niezapięte pod szyją, koszule noc-

ne, koszule sportowe, koszule z długimi rękawami, koszule 

z dzianiny, koszule z golfem, koszule z kołnierzykiem, koszule 

z krótkimi rękawami, koszule zapinane, koszule, koszulki bez 

rękawów do biegania, koszulki bez rękawów, koszulki dla 

dzieci, koszulki polo z dzianiny, koszulki polo, koszulki spor-

towe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe 

z krótkimi rękawami, koszulki z dzianiny typu pique, koszulki 

z krótkim lub z długim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, 

koszulki z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrza-

ski, dla niemowląt i małych dzieci, krótkie kurtki ciepłe, krót-

kie luźne kurtki do pasa, krótkie płaszcze [do samochodu], 

kurtki, kurtki [odzież], kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki 

budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżin-

sowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki ko-

szulowe, kurtki motocyklowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki 

odblaskowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki pilotki, kurtki 

przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki safari, 

kurtki skórzane, kurtki sportowe, kurtki w stylu safari, kurtki 

wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki z dzianiny polaro-

wej, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 

kurtki z rękawami, kurtki zamszowe, męskie i damskie kurt-

ki, płaszcze, spodnie i kamizelki, mokasyny, obuwie, obuwie 

[z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], obuwie codzienne, 

obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla 

dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie 

do celów rekreacji, obuwie do uprawiania sportów, obuwie 

gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie inne niż sportowe, 

obuwie lekkoatletyczne, obuwie męskie i damskie, obuwie 

na plażę, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyj-

ne, obuwie sportowe, ocieplane kurtki, pantofl e domowe 

ze skóry, pantofl e domowe, peleryny [płaszcze], pikowane 

kurtki [odzież], płaszcze damskie, płaszcze futrzane, płaszcze 

i kurtki futrzane, płaszcze kąpielowe, płaszcze mundurowe 

[zimowe], płaszcze plażowe, płaszcze przeciwdeszczowe, 

płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze z bawełny, 

płaszcze z materiału dżinsowego, płaszcze ze skóry owczej, 

płaszcze zimowe, płaszcze, połączenie koszulki z majtkami 

[bielizna damska], sandały, sandały i buty plażowe, sandały 

z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), szero-

kie koszule wierzchnie, tenisówki [obuwie], tkane koszule, 

35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem.

(210) 463396 (220) 2016 10 31

(731) IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno

(540) GALERIA ŁOMIANKI

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.12, 27.05.05, 29.01.15

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

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

tura, wyroby z kartonu, a mianowicie maty stołowe, tablice 

reklamowe, tablice ogłoszeniowe, szyldy, materiały opako-

waniowe [amortyzujące, do wyściełania], banery wystawo-

we, podstawki pod szklanki, pudła i pudełka, składane pudła 

i pudełka, pojemniki, koperty na butelki, pojemniki na lód, 

tace, etykiety [owijki] na butelki, ozdoby, karton do wycina-

nia szablonów, kartony do dostarczania towarów, kartonowe 

kontenery do pakowania, rolki kartonowe na pocztę, koper-

ty, łopatki do usuwania odchodów zwierząt domowych, mo-

dele architektoniczne, folia z tworzywa sztucznego do pako-

wania, kalendarze, informatory papierowe, prospekty, wy-

dawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, aktówki z papieru 

lub tworzyw sztucznych, teczki, akwarele, albumy, materiały 

piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe i instruktażo-

we, kokardy papierowe, afi sze, plakaty, plakaty z papieru lub 

kartonu, bilety, bloki do pisania, chorągiewki papierowe, em-



Nr  ZT06/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

blematy, pieczęcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z ma-

teriału tekstylnego, etykietki na prezenty, folia i papier do pa-

kowania, w tym prezentów, kokardy papierowe do pakowa-

nia prezentów, kartki do opakowań na prezenty, kartonowe 

opakowania na prezenty, opakowania na prezenty z two-

rzyw sztucznych, papierowe torebki na wino, papier do owi-

jania kwiatów i kompozycji kwiatowych, fl amastry, fotografi e 

drukowane, gazety, koperty, kartki z życzeniami, karty pocz-

towe, karty przedpłacone do zakupów, kodowane niema-

gnetycznie, materiały drukowane, torby na śmieci, torby 

na zakupy, torby na prezenty, skoroszyty, notatniki, notesy 

podręczne, ołówki, ołówki automatyczne, pióra jako artykuły 

biurowe, pióra wieczne, piórniki, przybory do pisania, pi-

śmienne przybory szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy 

do rysowania, temperówki do ołówków elektryczne lub nie-

elektryczne, torebki do pakowania, 22 liny, sznury, sieci, na-

mioty, markizy, brezenty, żagle, worki, torby i torebki nie ujęte 

w innych klasach, materiały na obicia i do wypełniania (z wy-

jątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tek-

stylne materiały włókiennicze, dratwa, cezy, hamaki, drabinki 

sznurowe, jedwab surowy, jedwabne odpady, juta, kable nie-

metalowe, kłaczki jedwabne, kłaczki wełniane, kokony, len 

surowy [płótno], niemetalowe pasy do transportu ładunków, 

opakowania ze słomy do butelek, pakuły, pierzyny puchowe, 

przykrycia maskujące, puch [pierze], siatki maskujące, siatki 

handlowe, surowa bawełna, taśmy niemetalowe do owijania 

i związywania, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, torby 

i worki do pakowania, przechowywania i transportu, torby 

na zakupy, tekstylne torby i torebki na prezenty, tekstylne to-

rebki prezentowe na wino, torby do transportu materiałów 

w dużych ilościach, sznurki, sznurek do pakowania, sznurek 

niemetalowy do owijania lub wiązania, uprzęże niemetalo-

we do przenoszenia ładunków, trawa tapicerska, trociny, 

wata tapicerska do wyściełania i wypychania, watolina do fi l-

trowania, włókna z tworzyw sztucznych do celów włókienni-

czych, woreczki do prania wyrobów pończoszniczych, wy-

pełnienia nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kar-

tonu, wyściółki nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub 

kartonu, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, stroje do użytku 

handlowego, apaszki, chusty, szale, szaliki, etole, boa, banda-

ny na szyję, mantyle, szarfy, chusty noszone na ramionach, 

narzutki na ramiona, fulary, krawaty, muszki, chusteczki 

do kieszonki piersiowej [poszetki], gorsety, kamizelki, kąpie-

lówki, kaptury, karczki koszul, kieszenie do odzieży, taśmy 

do spodni, kołnierze, mankiety, potniki, mufki, ocieplacze, 

okrycia, opaski, peleryny, podwiązki, ochraniacze na odzież, 

śliniaki, togi, woalki, welony, kombinezony niemowlęce, wy-

prawki dla noworodków, wyprawki dziecięce, cholewki 

do obuwia, czubki do butów, fl eki do obuwia, języki do bu-

tów, napiętki do obuwia, wierzchy obuwia, noski, obcasy, 

metalowe okucia do obuwia, antypoślizgowe akcesoria 

do obuwia, paski do butów, podeszwy butów, pokrowce bu-

tów, inne niż do celów medycznych, usztywniacze do obu-

wia, wkładki do obuwia, kominiarki, nauszniki, daszki czapek, 

29 mięso, ekstrakty z mięsa, galaretki mięsne, mięso konser-

wowane, mięso solone, mięso wieprzowe, ryby, drób, dziczy-

zna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane 

owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa, galaretki jadal-

ne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, napoje 

mleczne z przewagą mleka, oleje i tłuszcze jadalne, chipsy 

ziemniaczane, konserwy mięsne, konserwy rybne, żywność 

i artykuły spożywcze, ujęte w klasie 29, wzbogacone w pro-

teiny, rosół, zupy, żelatyna, daktyle, fi lety rybne, grzyby kon-

serwowane, masło, potrawy z ryb, przekąski na bazie owo-

ców, ser, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje 

na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, cukier, słodzi-

ki naturalne, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, substytuty 

kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, kanapki, zboża przy-

stosowane do spożycia dla ludzi, wyroby cukiernicze i słody-

cze, galaretki owocowe, czekolada, napoje na bazie czekola-

dy, aromaty do żywności, melasa (syropy), drożdże, proszek 

do pieczenia, soda spożywcza, sól, musztarda, majonez, ke-

czup, ocet, sosy (przyprawy), sosy do sałatek, sosy mięsne, 

przyprawy, słód do celów spożywczych, glukoza do celów 

kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, skrobia do celów 

spożywczych, zakwas, lód, ciasta, guma do żucia, kanapki, 

lody spożywcze, miód, wysokoproteinowe batony zbożowe, 

31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte 

w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, 

nasiona, sadzonki, zboża nie przerobione, drzewa, krzewy, 

rośliny, kwiaty naturalne i suszone, dekoracje kwiatowe świe-

że i suszone, kompozycje z kwiatów, wieńce, pokarm dla 

zwierząt, chmiel, słód, drewno w kłodach, 32 piwo, wody mi-

neralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 

owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do pro-

dukcji napojów, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe 

wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, napoje izoto-

niczne, soki warzywne, sorbety, 33 napoje alkoholowe (z wy-

jątkiem piwa), 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, organizowanie prezentacji 

osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzeda-

żą produktów, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produk-

tów, organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie 

zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośredniczenie 

w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, po-

średnictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, po-

średnictwo w zakresie transakcji handlowych i umów han-

dlowych, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów 

na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zakupu 

towarów w imieniu fi rm, zarządzanie administracyjne zamó-

wieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez fi r-

my wysyłkowe, zarządzanie w działalności handlowej, obsłu-

ga administracyjna fi rm na zlecenie, marketing, zarządzanie 

w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i pora-

dy udzielane konsumentom, doradztwo w zakresie zarzą-

dzania personelem, administrowanie działalności handlowej, 

doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, handlowe 

usługi doradcze dotyczące franchisingu, usługi świadczone 

przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 

przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-

rządzaniu nimi, outsourcing, fakturowanie, księgowość, usłu-

gi w zakresie reklamy, usługi reklamowe i marketingowe 

świadczone za pośrednictwem bloga, organizowanie imprez 

o charakterze reklamowym, dystrybucja materiałów rekla-

mowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek 

reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama 

radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem 

środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni 
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na cele reklamowe, wynajmowanie nośników reklamowych, 

wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 

wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służą-

cych do prezentacji marketingowych, tworzenie tekstów re-

klamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów rekla-

mowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń 

reklamowych, reklamy korespondencyjne, edytorskie usługi 

w dziedzinie reklamy, reklamy prasowe, manekiny do celów 

reklamowych i promowania sprzedaży, usługi reklamy za po-

mocą plakatów reklamowych, telemarketing, promocja 

sprzedaży na rzecz osób trzecich, wynajem manekinów 

do celów reklamowych i promowania sprzedaży, organizacja 

wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja 

wystaw sklepowych, usługi w zakresie komputerowych baz 

danych, w tym pozyskiwanie i systematyzacja danych, kom-

puterowe 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 targi, 

okolicznościowe imprezy rozrywkowe, biznesowe, sportowe 

i kulturalne oraz imprezy o charakterze reklamowym, usługi 

klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 

reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla celów 

handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, świadczenie 

usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, 

agencje informacji handlowej, biura pośrednictwa pracy, 

wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie fotokopia-

rek, wypożyczanie urządzeń reklamowych, wynajmowanie 

maszyn i urządzeń biurowych, powielanie dokumentów, fo-

tokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, uaktual-

nianie materiałów reklamowych, usługi modelingu do celów 

promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody 

w celach promocyjnych i handlowych, pokazy towarów, pre-

zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-

talicznej, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji 

do użytku w reklamie, usługi prezentacji audiowizualnych, 

produkcja fi lmów reklamowych, rozpowszechnianie mate-

riałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za po-

średnictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie organi-

zacji imprez o charakterze handlowym, promocyjnym oraz 

reklamowym, 36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie nie-

ruchomości, dzierżawa i wynajem pawilonów oraz po-

wierzchni handlowych, wynajmowanie centrów handlo-

wych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, 

wynajmowanie powierzchni biurowej, organizacja najmu 

nieruchomości handlowych, dzierżawa i najem majątku nie-

ruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarzą-

dzanie terenami centrów handlowych, doradztwo fi nanso-

we, fi nansowanie zakupów, leasing fi nansowy (zakup ratal-

ny), pożyczki na zakup leasingowy, pośrednictwo w zakresie 

zakupu na raty, świadczenie usług rozszerzonych gwarancji 

dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, 

udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towa-

rów kupowanych za pomocą kart kredytowych, usługi fi nan-

sowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 

usługi kredytowe wykorzystywane do zakupu usług, infor-

macja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 

wymiana pieniędzy, wymiana walut, kredytowanie, kredyty 

ratalne, administrowanie majątkiem nieruchomym, pośred-

nictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czyn-

szów, informacja o powyższych usługach, 37 budowa stoisk 

na targach handlowych i wystawach, instalacja konstrukcji 

tymczasowych na wystawy i targi handlowe, obsługa i na-

prawa samochodów, usługi stacji obsługi samochodów, sta-

cje paliw, usługi mycia samochodów, instalacja, konserwacja 

i naprawa maszyn, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 

naprawa obuwia, naprawy stolarskie, naprawy sprzętu go-

spodarstwa domowego, naprawa sprzętu sportowego, usłu-

gi zegarmistrzowskie, budowa i naprawy magazynów, czysz-

czenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków 

od zewnątrz, czyszczenie powierzchni handlowych, sprząta-

nie budynków biurowych i lokali handlowych, renowacja 

wnętrz pomieszczeń handlowych, czyszczenie okien, usługi 

sprzątania obiektów, czyszczenie odzieży, czyszczenie pojaz-

dów, wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i my-

cia, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa wind, 

instalowanie i naprawa telefonów, naprawa aparatów foto-

grafi cznych, instalowanie, konserwacja i naprawy kompute-

rów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór i futer, konser-

wacja mebli, lakierowanie, malowanie i mycie pojazdów, na-

prawa odzieży, naprawy tapicerskie, konserwacja mebli, 

ostrzenie noży, obsługa i naprawa samochodów, odnawia-

nie dzieł sztuki, usługi prania i prasowania, 38 usługi teleko-

munikacyjne, agencje informacyjne, komunikacja radiowa, 

komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, ko-

munikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 

łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegra-

fi czna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji ka-

blowej, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, przygo-

towywanie, nadawanie i emisja programów radiowych i tele-

wizyjnych, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-

wych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 

siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie fak-

sów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie te-

legramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów 

telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 

transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 

transmisja programów radiowych, transmisja programów te-

lewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie fo-

rów internetowych on-line, fora [pokoje rozmów] dla serwi-

sów społecznościowych, zapewnianie dostępu do blogów 

internetowych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-

line, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, te-

lefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefo-

niczne, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, 

usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania 

i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie 

wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablica-

mi ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane kom-

puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem 

sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostę-

pu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie apa-

ratury i instalacji telekomunikacyjnych, wypożyczanie kom-

puterowych urządzeń i przyrządów łącznościowych, wypo-

życzanie obiektów i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, 

wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypoży-

czanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 

wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapew-

nianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 39 or-

ganizowanie podróży, transport pasażerski, rezerwacja po-

dróży, organizowanie wycieczek, rezerwacja transportu, re-

zerwacja miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo 

i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży, czartero-

wanie, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, 

koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, przenosze-

nie i przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, w tym obiek-

tów handlowych, przewozy mebli obiektów handlowych, 

transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie 

środków transportu podróżnym, informacja o transporcie, 

pośrednictwo transportowe, pakowanie towarów, pakowa-

nie prezentów, doręczanie prezentów, składowanie towarów, 

dostarczanie i transport kwiatów, dostarczanie paczek, trans-
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port mebli, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów 

zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem in-

nych środków komunikacji na odległość, logistyka transpor-

tu, dystrybucja gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie ga-

raży i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi 

w zakresie korespondencji, dostarczanie przesyłek, usługi lo-

gistyczne, transport, magazynowanie, wynajmowanie ma-

gazynów, usługi magazynowania towarów, usługi kurierskie 

w zakresie korespondencji lub towarów, spedycja, wynajmo-

wanie magazynów i powierzchni magazynowej, wypoży-

czanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samo-

chodów, wypożyczanie rowerów, 40 wywoływanie fi lmów 

fotografi cznych, obróbka taśm fi lmowych, wykonywanie od-

bitek i reprodukcji fotografi cznych, dorabianie kluczy, usługi 

punktów ksero, usługi drukowania, laminowanie, introliga-

torstwo, fotochemigrafi a jako obróbka metalu, usługi kra-

wieckie, przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie dzieł sztu-

ki, mrożenie żywności, wędzenie żywności, konserwowanie 

napojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa loterii, kon-

kursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, roz-

rywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie imprez 

okolicznościowych i biznesowych, organizowanie imprez 

rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych, sportowych i ta-

necznych, wypożyczanie fi lmów kinowych, wypożyczanie 

aparatów i sprzętu kinematografi cznego, wypożyczanie od-

biorników radiowych i telewizyjnych,usługi fotografi i i foto-

reportażu, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 

kina, salony gier, obsługa centrów gry w kręgle, organizacja 

imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja o im-

prezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja 

o wypoczynku, usługi organizacji imprez karaoke, usługi pu-

blikowania książek, wypożyczanie książek, organizowanie 

i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, organizowanie szko-

leń handlowych, organizowanie zjazdów w celach handlo-

wych, usługi w zakresie szkoleń handlowych, organizowanie 

i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, zjazdów, 

organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym lub 

rozrywkowym, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 

lub edukacji, organizowanie przyjęć, organizowanie spekta-

kli, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, or-

ganizowanie konkursów piękności, organizowanie wystaw 

z dziedziny kultury lub edukacji, prezentacja koncertów, fi l-

mów i recitali, usługi parków rozrywki, obsługa sal kinowych, 

prowadzenie zajęć fi tness, usługi klubów fi tness, usługi klu-

bów zdrowia, publikowanie i wypożyczanie książek, publika-

cje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 

elektroniczne on-line nie do pobrania, komputerowe przy-

gotowanie materiałów do publikacji, rezerwacja miejsc 

na spektakle, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsłu-

gi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, kawiarnie, restaura-

cje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żyw-

ność i napoje, przygotowywanie żywności i napojów na za-

mówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z wła-

snym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, 

wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmo-

wanie sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, 

dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe, wy-

pożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krze-

seł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożycza-

nie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji te-

atralnych lub studiów fi lmowych, usługi opieki nad dziećmi 

świadczone w obiektach handlowych, 44 salony fryzjerskie, 

salony piękności, salony kosmetyczne, usługi w zakresie od-

nowy biologicznej, usługi solarium, fi zjoterapia, fi zykoterapia, 

masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, układanie 

kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska, medyczna, 

opieka zdrowotna, usługi salonów optycznych, chirurgia pla-

styczna, pomoc medyczna, transport chorych, pomoc wete-

rynaryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie re-

ceptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, 

usługi doradcze w dziedzinie zdrowia i urody, ośrodki zdro-

wia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatyw-

nej, usługi wizażystów.

(210) 463424 (220) 2016 11 02

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MEBLI 

METALOWYCH MEDROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobielice

(540) M MEDROS

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 6 kątowniki metalowe, kątowniki stalowe, kątow-

niki stalowe metalowe, metalowe nóżki do mebli, pojemniki 

metalowe, półki metalowe jako konstrukcje, profi le metalo-

we, stojaki metalowe, stoły warsztatowe metalowe, wyroby 

ze stali, 20 biurka i stoły, drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi 

do szafek, drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne 

do szaf, drzwiczki do mebli, meble biurowe metalowe, me-

ble do wyposażenia sklepów, meble laboratoryjne inne niż 

specjalnie przystosowane, meble metalowe, meble szkolne, 

meble wykonane ze stali, metalowe drzwi do mebli, metalo-

we przegródki do półek jako części mebli, półki biblioteczne, 

półki magazynowe, półki metalowe, półki na książki, regały, 

regały metalowe, regały składane, regały z metalu, stojaki 

do prezentacji materiałów drukowanych, stojaki do wysta-

wiania gazet, stoły, stoły metalowe, stoły warsztatowe, szaf-

ki, szafki kartotekowe, szafki metalowe, szafki na akta, szafki 

na klucze, szafki na ubrania, szafy narzędziowe, szufl ady, szu-

fl ady do mebli, szufl ady metalowe jako części mebli, wózki 

meblowe, zestawy mebli.

(210) 463520 (220) 2016 11 04

(731) ELEKTROTECHNIKA MORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) MORS hurtownie elektryczne

(531) 15.09.10, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe takie jak kon-

strukcje metalowe i stolarka metalowa, 9 komputery i pro-

gramy komputerowe, sprzęt RTV, tablice rozdzielcze i bez-

piecznikowe, transformatory, dławiki, przekaźniki, styczniki, 

przyrządy regulacyjne, pomiarowe i sygnalizacyjne, aparaty 

i urządzenia elektryczne, kable, przewody i druty elektrycz-

ne, elektryczny osprzęt instalacyjny, 11 urządzenia grzew-

cze, oprawy oświetleniowe, pomocniczy sprzęt grzewczy 

i oświetleniowy, elektryczne źródła światła, sprzęty z zakresu 

artykułów gospodarstwa domowego, 12 samochody cięża-

rowe i osobowe, 17 materiały budowlane izolacyjne, 19 ma-

teriały budowlane niemetalowe takie jak beton, ceramika 

budowlana, drewno budowlane., konstrukcje niemetalowe, 

stolarka drewniana i plastykowa, 36 doradztwo w zakresie 

usług fi nansowych i obrotu wierzytelnościami, usługi deve-

loperskie w zakresie organizowania i nadzorowania inwesty-
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cji budowlanych, sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości 

wybudowanych na pozyskanych gruntach, wynajem zarzą-

dzanie, administrowanie i pośrednictwo typu kupno - sprze-

daż nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń, 37 usługi insta-

lacyjne i remonty w zakresie instalacji elektrycznych, serwis 

urządzeń elektrycznych, 38 elektroniczne transmisje danych, 

obrazów i dokumentów poprzez terminale komputerowe 

i sieci komputerowe, tworzenie i administrowanie stron 

WWW, witryn i portali, usługi telekomunikacyjne w zakresie 

przekazywania danych i głosu, usługi poczty elektronicznej, 

usługi komputerowe w zakresie wydzierżawiania czasu do-

stępu do komputerowych baz danych, sieci komputerowych, 

umożliwianie dostępu do interakcyjnych komputerowych 

baz danych z różnych dziedzin gospodarki, nauki, kultury, 

39 usługi w zakresie transportu i wynajmu pojazdów, 41 pu-

blikowanie wiadomości, pogody, wyników sportowych, lite-

ratury, przekazów audio-wideo, szkolenie w zakresie sprzętu 

i oprogramowania informatycznego, 42 projektowanie in-

stalacji elektrycznych, pomiary elektryczne.

(210) 463530 (220) 2016 11 04

(731) BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR

(540) KWETABEL

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 463541 (220) 2016 11 04

(731) CENEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Polskie Symulatory

(531) 27.05.01, 03.07.07, 03.07.16

(510), (511) 9 oprogramowanie do komputerów osobistych 

przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie 

do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicz-

nych, oprogramowanie do gier elektronicznych, przeznaczo-

ne do urządzeń bezprzewodowych, programy do gier kom-

puterowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], pro-

gramy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem 

Internetu [oprogramowanie], programy do gier komputero-

wych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogramo-

wanie], oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgry-

wania gier komputerowych, do pobrania, oprogramowanie 

rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier wideo, do po-

brania, oprogramowanie do gier komputerowych do użycia 

w grach interaktywnych on-line, oprogramowanie do gier 

do użytku z konsolami do gier wideo, nagrane płyty kom-

paktowe zawierające gry, nagrane dyski laserowe zawierające 

gry, nagrane płyty DVD zawierające gry, gry wideo [gry kom-

puterowe] w formie programów komputerowych zapisanych 

na nośnikach danych, dyski z grami wideo, kartridże z grami 

wideo, dyski gier komputerowych, podręczniki użytkownika 

i instrukcje obsługi do komputerów i oprogramowania zapa-

miętane w postaci cyfrowej na dyskietkach lub płytach CD-

ROM, nagrane programy gier komputerowych, programy 

interaktywnych gier wideo, programy do gier wideo, progra-

my do gier elektronicznych, programy komputerowe do gier 

wideo i gier komputerowych, interaktywne programy gier 

komputerowych, programy do gier do automatów do gier 

wideo, programy do gier komputerowych [oprogramowa-

nie], programy komputerowe do obsługi gier, programy 

komputerowe do gier komputerowych, oprogramowanie 

gier, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie gier 

elektronicznych, edukacyjne oprogramowanie komputero-

we, freeware [oprogramowanie darmowe], oprogramowanie 

gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do gier wi-

deo, oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, 

oprogramowanie komputerowe do reklamy, oprogramowa-

nie do interaktywnej rozrywki, nagrane oprogramowanie 

gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe gier 

wideo, oprogramowanie do telefonów komórkowych, kartri-

dże do gier wideo [oprogramowanie], oprogramowanie gier 

komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputero-

we do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe 

przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, programy do gier 

wideo [oprogramowanie komputerowe], oprogramowanie 

komputerowe do pobrania z Internetu, kartridże do gier 

komputerowych [oprogramowanie komputerowe], oprogra-

mowanie do gier komputerowych i elektronicznych, interak-

tywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, 

oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, opro-

gramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórko-

wych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania grami 

on-line, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie kom-

puterowe], oprogramowanie do gier do użytku z kompute-

rami, oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzy-

stanie z gier komputerowych, oprogramowanie gier kompu-

terowych do użytku na telefonach komórkowych, programy 

gier elektronicznych do pobrania, programy interaktywnych 

multimedialnych gier komputerowych, programy gier kom-

puterowych do pobierania, programy komputerowe do gier 

wideo, programy komputerowe do nagranych gier, pro-

gramy komputerowe [software] do gier wideo, programy 

do gier wideo do pobrania, informacje do pobrania nawią-

zujące do gier, programy gier komputerowych ładowalne 

z Internetu [oprogramowanie], programy gier komputero-

wych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], oprogra-

mowane gier komputerowych do pobrania za pośrednic-

twem globalnej sieci komputerowej, oprogramowane gier 

komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej 

sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, 16 cza-

sopisma komputerowe, czasopisma [periodyki], strategiczne 

przewodniki w formie czasopism do gier video, poradniki 

do gier komputerowych, magazyny dotyczące gier wideo 

i gier komputerowych, broszury dotyczące gier, biuletyny 

w dziedzinie gier, przewodniki strategiczne do gier wideo, 

podręczniki strategii do gier komputerowych, magazyny 

w zakresie gier i grania, serie książek ze wskazówkami do gier 

wideo, instrukcje do gier komputerowych, instrukcje obsłu-

gi oprogramowania komputerowego, katalogi dotyczące 

oprogramowania komputerowego, książki z dziedziny gier 

i grania, 41 udostępnianie gry komputerowej dostępnej 

w sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane w systemie 

on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry kompute-

rowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną 

sieć i/lub Internet, gry internetowe [nie do pobrania], usługi 

gier on-line, usługi gier oferowane w systemie on-line za po-

średnictwem sieci komputerowej, usługi gier elektronicz-

nych świadczone za pośrednictwem światowej sieci kompu-

terowej, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone 

za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektro-

nicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub 

za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektro-

nicznych, w tym udostępnianie gier on-line lub za pośred-

nictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie 

gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem świato-

wej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone 

za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci 

komunikacyjnych.



Nr  ZT06/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

(210) 463551 (220) 2016 11 04

(731) MIKUSEK RAFAŁ, Warszawa

(540) Ortopediainfo.pl

(531) 02.01.16, 02.01.30, 02.09.22, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 

26.01.14, 02.01.08

(510), (511) 41 publikacja artykułów edukacyjnych o tema-

tyce medycznej, 44 usługi medyczne.

(210) 463559 (220) 2016 11 04

(731) MARTON RAFAŁ, Prażmów

(540) JESIENNE SAFARI

(531) 05.03.04, 18.01.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, 

powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów rekla-

mowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, badania 

w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specja-

listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-

darczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, 

uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie pro-

duktów w mediach, dla celów sprzedaży detalicznej, usługi 

modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpo-

wszechnianie ogłoszeń reklamowych, poszukiwanie w za-

kresie patronatu, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy 

towarów, produkcja fi lmów reklamowych, public relations, 

publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, 

reklama, reklama bilbordowa, reklama za pośrednictwem sie-

ci komputerowej, usługa przygotowania reklamy prasowej, 

reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi menadżerskie 

dla sportowców, wynajmowanie nośników reklamowych, 

wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotografi e, chro-

nometraż imprez sportowych, informacja o imprezach roz-

rywkowych, kultura fi zyczna, organizowanie obozów spor-

towych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, 

usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wy-

pożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów 

sportowych.

(210) 463594 (220) 2016 11 07

(731) WARSAW PETHOUSE BERGER SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Łódź

(540) CARE & FUN WARSAW PETHOUSE

(531) 03.01.08, 03.01.21, 29.01.15, 27.05.01, 24.01.09, 09.01.07, 

09.01.10

(510), (511) 41 szkolenie w obchodzeniu się z psami, organi-

zowanie konkursów dla psów, organizowanie pokazów psów, 

wyścigi psów, 44 usługi w zakresie pielęgnacji psów, opieka 

zoopsychologiczna, strzyżenie psów, masaż dla psów.

(210) 463611 (220) 2016 11 07

(731) MARTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica

(540) MARTOM

(531) 10.03.11, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01, 29.01.13

(510), (511) 16 czasopisma, dzienniki, książki, 35 tworzenie 

i administrowanie stron internetowych, aukcje publiczne, re-

klama za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym Interne-

tu, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 

ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowe-

go, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub re-

klam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż deta-

liczna i hurtowa artykułów gospodarstwa domowego, sprze-

daż detaliczna i hurtowa artykułów RTV, sprzedaż detaliczna 

i hurtowa artykułów biurowych, sprzedaż detaliczna i hurto-

wa akcesoriów telefonicznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa 

akcesoriów komputerowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa 

akcesoriów motoryzacyjnych, sprzedaż detaliczna i hurtowa 

akcesoriów fotografi cznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa ak-

cesoriów zoologicznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akce-

soriów sportowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów 

turystycznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów dla 

dzieci, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów kosmetycz-

nych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów spożywczych, 

badania biznesowe, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów 

tekstylnych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów obuw-

niczych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów samocho-

dowych, 42 tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trze-

cich informatycznych systemów marketingowych dostępnych 

przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi 

klienta dostępnych przez Internet, aukcje internetowe, admi-

nistrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktuali-

zacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów 

komputerowych, administrowanie sieciami komputerowymi, 

aktualizacja oprogramowania komputerowego, obsługa baz 

danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych 

komputerowych do baz danych .

(210) 463632 (220) 2016 11 07

(731) ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) TRADYCJA SZLACHECKA Gość w Dom Bóg w Dom 

AD 1762
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(531) 02.01.03, 02.01.04, 24.09.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 

27.05.01, 29.01.12

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

sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 

galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 

oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 463647 (220) 2016 11 08

(731) KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH 

BIENIEK SPÓŁKA PARTNERSKA, Zabrze

(540) BIENIEK

(531) 27.05.01, 29.01.05

(510), (511) 35 analizy ekonomiczne do celów działalności 

gospodarczej, analizy gospodarcze, analizy rynku, audyt 

działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt 

sprawozdań fi nansowych, badania i analizy rynkowe, biz-

nesowe usługi doradcze i konsultacyjne, biznesowe usługi 

doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 

doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące działalności 

gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], do-

radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-

darczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 

doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], do-

radztwo związane z audytem, fakturowanie, ekonomiczne 

prognozy, komputerowe sporządzanie listy płac, księgowość 

i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, obsługa 

administracyjna fi rm na zlecenie, outsourcing [doradztwo 

biznesowe], planowanie podatkowe [rachunkowość], po-

moc w sporządzaniu listy płac, pośredniczenie i zawieranie 

transakcji handlowych dla osób trzecich, profesjonalne do-

radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

prognozy i analizy ekonomiczne, prognozy ekonomiczne 

do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prowadze-

nie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowanie listy płac, 

przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przy-

gotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywa-

nie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunko-

wość, księgowość i audyt, sporządzanie faktur, usługi bizne-

sowe biegłych księgowych, usługi doradcze i informacyjne 

dotyczące rachunkowości, usługi doradcze w zarządzaniu 

działalnością gospodarczą, usługi doradztwa biznesowego, 

usługi podatkowe, zarządzanie rachunkowością, 36 dorad-

cze usługi zarządzania fi nansowego, doradztwo i analiza 

fi nansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie 

podatków, fi nansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, 

fi rmy windykacyjne, ocena i wycena podatkowa, prognozy 

fi nansowe, 45 badania prawne, badanie stanu prawnego 

nieruchomości, doradztwo prawne, doradztwo w sporach 

sądowych, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo 

związane z ochroną praw autorskich, doradztwo związane 

z osobistymi sprawami prawnymi, dostarczanie informacji 

prawnych, mediacja [usługi prawne], pomoc prawna przy 

tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, 

pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usłu-

gi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, sporządzanie 

ekspertyz prawnych, usługi adwokackie, usługi asystentów 

prawnych, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi infor-

macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień 

prawnych, usługi notarialne, usługi prawne, usługi radców 

prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi 

w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 463650 (220) 2016 11 08

(731) BABY DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poczesna

(540) zatwierdzone przez mamy

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.01, 26.05.06, 26.05.08

(510), (511) 12 foteliki i łóżeczka bezpieczeństwa dla dzieci 

do pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych, wózki dziecię-

ce, akcesoria do wózków dziecięcych zawarte w tej klasie, 

śpiwory do wózków, torby do wózków, rolety samochodo-

we, 20 chodziki dla dzieci, krzesełka do karmienia, łóżeczka 

do spania, łóżeczka turystyczne, kojce do zabawy, kołyski, 

biurka, meble dla dzieci, leżaczki dla dzieci, 35 usługi sprze-

daży hurtowej i detalicznej oraz za pomocą Internetu towa-

rów: foteliki i łóżeczka bezpieczeństwa dla dzieci do pojaz-

dów, pokrycia wózków dziecięcych, wózki dziecięce, akce-

soria do wózków dziecięcych, rolety samochodowe, rowery 

dla dzieci, pojazdy akumulatorowe dla dzieci, łóżeczka dzie-

cięce, materace do łóżeczek dziecięcych, dziecięce łóżeczka 

turystyczne, krzesełka dla dzieci do karmienia, kojce, stoły 

do przewijania (przewijaki) dla niemowląt, kosze na zabawki, 

chodziki dla dzieci, leżaki dla dzieci, krzesełka kąpielowe, łóż-

ka, szafki, komody, szafy, nakładki na łóżeczka do przewijania, 

kołyski, biurka dla dzieci, drewniane wyposażenie placów za-

baw dla dzieci, odzież dziecięca, bielizna dziecięca, obuwie, 

gry i zabawki, huśtawki, karuzele, sanki, maty edukacyjne, 

nosidełka dla dzieci, chusty do noszenia dzieci, torby, torebki, 

parasolki, pościel dziecięca.

(210) 463653 (220) 2016 11 08

(731) SPEC-BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Libiąż

(540) GymForYou

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 usługi: instruktorów gimnastyki, w zakresie 

poprawy kondycji fi zycznej (kluby zdrowia), kultury fi zycznej, 

prowadzenia sal ćwiczeń, siłowni, klubów fi tness, prowadze-

nie zajęć fi tness, prowadzenie szkoleń instruktorów fi tness, 

organizowania zawodów sportowych.

(210) 463661 (220) 2016 11 08

(731) HUANG WEIHUA TOP-MAX, Łódź

(540) ALI

(510), (511) 3 sztuczne rzęsy, szczoteczki do rzęs, kleje 

do mocowania rzęs, 8 pincety do rzęs.
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(210) 463663 (220) 2016 11 08

(731) GÜLER ILHAN EGO MAN, Rzgów

(540) EGO Man

(531) 27.05.01

(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzch-

nia dla mężczyzn, odzież dla chłopców, odzież wierzchnia 

dla dziewcząt, bielizna osobista, podkoszulki, koszulki polo, 

bluzki, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, 

dżinsy, spodnie sztruksowe, garnitury damskie, garnitury 

męskie, smokingi, kamizelki, koszule, krawaty, kurtki, kombi-

nezony, kostiumy, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 

i kamizelki, płaszcze i kurtki futrzane, pulowery, paski, ręka-

wiczki, pończochy, rajstopy, szale, szaliki, skarpetki, spodnie 

wierzchnie, sukienki, spódnice, swetry, szlafroki, tuniki, ubra-

nia codzienne, nakrycia głowy.

(210) 463683 (220) 2016 11 08

(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa

(540) EDGARD JEZYKIOBCE.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 16 podręczniki i materiały dydaktyczne do na-

uczania nauki języków obcych, książki, wydawnictwa, folde-

ry, broszury, 28 zabawki, przyrządy gimnastyczne, gry plan-

szowe, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, 

klocki, kukiełki, lalki, łamigłówki, marionetki, modele pojaz-

dów przeskalowane, piłki do gier, szachy, tarcze strzelnicze, 

trampoliny, układanki, warcaby, zabawki ruchome, zabawki 

sterowane radiem, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materia-

łów do nauczania, sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów 

do nauczania języków obcych, sprzedaż detaliczna i hurto-

wa materiałów do nauczania za pośrednictwem Internetu, 

sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów do nauczania języ-

ków obcych, usługi w zakresie badania rynku wydawnictw, 

w tym podręczników, usługi w zakresie organizowania tar-

gów i wystaw o charakterze handlowym z zakresu wydaw-

nictw i materiałów do nauki języków obcych, organizowanie 

i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi reklamowe, 

usługi w zakresie marketingu i prezentacji dotyczące tema-

tyki nauczanie języków obcych i kursów doszkalających, 

42 usługi projektowania oprogramowania komputerowego 

i instalowania oprogramowania komputerowego, usługi 

związane z aktualizowaniem oprogramowania komputero-

wego, projektowanie programów komputerowych do nauki 

języków obcych, projektowanie programowania dla sprzętu 

komputerowego, telefonów, tabletów, smartfonów i innych, 

testowanie materiałów do nauki języków obcych, opracowy-

wanie witryn internetowych.

(210) 463686 (220) 2016 11 08

(731) MASZEWSKI JAKUB, Konin

(540) P POLKA Polska Grupa Producentów

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18

(510), (511) 3 antyperspiranty stosowane jako środki prze-
ciwpotowe, aromaty stosowane jako olejki aromatyczne, 
preparaty do demakijażu, dezodoranty do użytku osobi-
stego, kadzidła, kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty 
do makijażu, maseczki kosmetyczne, preparaty do mycia, 
mydła, wosk do obuwia, ołówki i kredki kosmetyczne, pre-
paraty kosmetyczne do opalania się, pasty do obuwia, pa-
sty do podłogi i mebli, pasty do skór zwierzęcych, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, pumeks, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, sole wybielające, płyny stosowane jako 
spryskiwacze szyb, szampony, detergenty inne niż używane 
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycz-
nych, sztuczne paznokcie, produkty toaletowe, toniki kosme-
tyczne, neutralizatory do trwałej ondulacji, pomadki do ust, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki stosowane jako 
przybory toaletowe, patyczki z waty stosowane do celów 
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina 
kosmetyczna, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty 
do kręcenia włosów, woda toaletowa, woda utleniona sto-
sowana do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk 
do podłóg, wywabiacze plam, żele do wybielania zębów, ze-
stawy kosmetyków, środki do zmiękczania tkanin, zmywacze 
do paznokci, 21 szczoteczki do brwi, buteleczki, otwieracze 
do butelek, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, butelki 
na napoje dla podróżnych, butle, wyroby z ceramiki dla go-
spodarstwa domowego, kosze na chleb, cukiernice, czajnicz-
ki do herbaty, czajniki nieelektryczne, narzędzia do czyszcze-
nia ręcznego, nieelektryczne aparaty do demakijażu, deski 
do krojenia do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na de-
ski do prasowania, osłony na doniczki, dozowniki papieru 
toaletowego, durszlaki, trzepaczki do dywanów nie będące 
maszynami, dzbanki, ekspresy do kawy, nieelektryczne, szkło 
emaliowane, fi gurki z porcelany, terakoty lub szkła, fi liżanki, 
formy, foremki stosowane jako przybory kuchenne, froter-
ki do parkietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, 
uchwyty toaletowe na gąbki, gąbki do celów domowych, 
garnki, pokrywki do garnków, grille kuchenne, grzebienie, 
serwisy do herbaty, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, 
ircha do czyszczenia, karafki, dzbanki do parzenia kawy, fi ltry 
do kawy, młynki do kawy, serwisy do kawy, kieliszki, kieliszki 
do jajek, klamerki, korkociągi, kosmetyczki na przybory toa-
letowe, przybory kosmetyczne, kosze do użytku domowe-
go, kosze na odpadki, napinacze do koszul męskich, koszyki 
piknikowe z naczyniami, kotły, wyroby szklane i kryształowe, 
kubki, przybory kuchenne, kufl e, doniczki do kwiatów, pod-
pórki i uchwyty do układania i rozmieszczania kwiatów, łapki 
na insekty, łapki, pułapki lub packi na muchy, lejki, komplety 
do likierów, pojemniki do lodu, wiaderka do lodu w kostkach, 
lodówki turystyczne, łopatki stosowane jako sprzęt kuchen-
ny, łyżki do butów, łyżki do mieszania stosowane jako przy-
bory kuchenne, łyżki wazowe, maselniczki, menażki, mied-
nice, mieszadełka do koktajli, mieszalniki nieelektryczne 
do celów domowych i blendery, miksery domowe nieelek-
tryczne, miotły, miski, młynki do użytku domowego, mopy, 
mydelniczki, dozowniki mycia, naczynia na mydło, naczynia, 
termosy do napojów, nici dentystyczne, nocniki, koziołki 
pod noże na stół, kopyta, prawidła, napinacze do obuwia, 
szczotki do obuwia, odkurzacze nieelektryczne, urządzenia 
do odwaniania do użytku osobistego, palniki do olejków 
zapachowych, pakuły czyszczące, pałeczki stosowane jako 
sprzęt kuchenny, uchwyty na papier toaletowy, patelnie, 
patery, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, stoja-
ki na pędzle do golenia, pieprzniczki, płytki zapobiegające 
kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, 
podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, 
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zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, podstawki pod 

żelazka do prasowania, pojemniki do użytku w gospodar-

stwie domowych, pojemniki na chleb, porcelana, wanienki 

do prania, prasy do czosnku stosowane jako sprzęt kuchen-

ny, prawidła do butów, okrągła osłonka dla ochrony lichtarza 

przed spływającą ze świecy stearyną, profi tka, przepychaczki 

do czyszczenia odpływu, przesiewacze, sita stosowane jako 

przybory gospodarstwa domowego, przybory do użytku 

w gospodarstwie domowym, przykrywki, do dań i potraw, 

zestawy do przyprawy, przyrządy do podlewania, pucharki 

na owoce, puderniczki, pułapki na myszy, dozowniki do ręcz-

ników papierowych, rękawice do prac domowych, rękawice 

ogrodnicze, rondelki, tygielki, rondle, rozpylacze do perfum, 

salaterki, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do wycierania 

kurzu, ścierki do mycia podłóg, serwetniki, serwisy stoso-

wane jako zastawy stołowe, sita stosowane jako przybory 

gospodarstwa domowego, skarbonki niemetalowe, szklane 

słoje, solniczki, spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki sto-

łowe na gorące potrawy, stoliki i tace, suszarki do bielizny, 

świeczniki, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zę-

bów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, szczotki 

do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych, 

szczotki do mycia naczyń, szczotki do szorowania, szczot-

ki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczotki z piór 

do wycierania kurzu, szklanki do napojów, szpikulce ku-

chenne metalowe, sztuczne jajka, dzieła sztuka z porcelany, 

terakoty i szkła, szybkowary nieelektryczne, tace do użytku 

domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, tarki 

stosowane jako sprzęt kuchenny, termosy, przybory toa-

letowe, torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu 

przy dekoracji, trzepaczki nieelektryczne, waciki czyszczące, 

formy do wypiekania wafl i, wałki do ciasta domowe, wa-

zony, wazy do zup, wiadra, wieszaki na ręczniki, przyrządy 

do woskowania i polerowania butów, wyciskacze do owo-

ców do celów domowych, wykałaczki, wyroby garncarskie, 

zastawa stołowa, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne 

do celów kuchennych, 25 bandany na szyję, berety, bieli-

zna osobista, biustonosze, bluzki, bluzy, kombinezony, boa 

na szyję, boty zawarte w klasie 25, spodnie bryczesy, buty 

sznurowane, czapki, czepki kąpielowe, drewniaki, dżerseje, 

dzianiny, fartuchy, futra, garnitury, getry, gorsety, halki, kalo-

sze, kamizelki dla rybaków, kołnierze, kombinezony, koszule, 

krawaty, kurtki, legginsy, majtki, majtki dziecinne, mankiety, 

maski na oczy do spania, mufki, nakrycia głowy, nauszniki, 

obcasy, napiętki, czubki do obuwia, obcasy do obuwia, paski 

do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obuwie za-

warte w klasie 25, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, 

obuwie sportowe zawarte w klasie 25, odzież gimnastyczna, 

odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, 

ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie, okucia 

metalowe do butów, ornaty, pantofl e domowe, pantofl e ką-

pielowe, paski, pasy do pończoch, pasy do przechowywania 

pieniędzy, peleryny, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstyl-

nych, piżamy, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, 

podszewki, podwiązki, półbuty, pończochy, napiętki do poń-

czochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały, 

skarpetki, slipy, spódnice, spodnie, staniki, stroje kąpielowe, 

stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, 

szarfy, szelki, szlafroki, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, 

trykoty, T-shirty, turbany, wyprawka dziecięca, wyroby poń-

czosznicze, żakiety pikowane.

(210) 463694 (220) 2016 11 08

(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle

(540) Twoje plony w twoich rękach

(510), (511) 1 chemiczne środki i preparaty dla przemysłu 

i rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-

cydów oraz środków przeciw pasożytom, nawozy do użyź-

niania gleby, saletra, nawozy azotowe, środki chemiczne 

dla ogrodnictwa, leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, her-

bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 

nawozy dla rolnictwa, sole - nawozy, preparaty chemiczne 

do użyźniania gleby, sole do celów przemysłowych, sole (pre-

paraty chemiczne), azotany, 16 publikacje drukowane, w tym 

materiały reklamowe, marketingowe, informacyjne, oprawy 

i okładki książek, zeszytów, notesów, artykuły i materiały biu-

rowe, szkolne, w tym przybory do pisania i rysowania, piórni-

ki, teczki, torby, worki, pudełka, naklejki, zeszyty, notesy, bloki 

do pisania, rysowania, afi sze, plakaty, kalendarze, broszury, 

ulotki, katalogi, prospekty, długopisy, pióra, ołówki, kred-

ki, 35 publikowanie tekstów reklamowych, promocyjnych, 

handlowych, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, 

reklama zewnętrzna, reklama typu „płać za kliknięcie”, rekla-

ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 

korespondencyjna, uaktualnianie materiałów reklamowych.

(210) 463710 (220) 2016 11 09

(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 

ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) VODKA PSZENICZNA WÓDKA ZERNOFF

(531) 05.07.01, 05.07.02, 06.07.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 

24.05.07

(510), (511) 33 wódki.

(210) 463751 (220) 2016 11 10

(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Zelów

(540) force care +

(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielę-

gnacji ciała, rąk i włosów.
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(210) 463877 (220) 2016 11 14

(731) A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia, DE

(540) Essentiale Forte

(531) 02.09.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.05.04, 26.11.02

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 463983 (220) 2016 11 17

(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Krok w przyszłość

(510), (511) 36 organizowanie zbiórek funduszy na cele do-

broczynne, fi nansowanie i dofi nansowywanie akcji i progra-

mów charytatywnych, fi nansowanie i dofi nansowywanie za-

kupu sprzętu lub wyposażenia w ramach akcji i programów 

charytatywnych, dofi nansowywanie działalności fundacji, 

stowarzyszeń i instytucji, charytatywne usługi w zakresie po-

mocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytu-

acji życiowej oraz obejmujące dofi nansowywanie wybitnie 

uzdolnionych dzieci i młodzieży, 41 organizowanie oraz pro-

wadzenie akcji i programów mających na celu podnoszenie 

poziomu edukacji poprzez nauczanie i promowanie wiedzy 

ekonomicznej oraz przedsiębiorczości, organizowanie i pro-

wadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 

zjazdów, konkursów edukacyjnych i wystaw związanych 

z edukacją, organizowanie oraz prowadzenie akcji i progra-

mów mających na celu rozwój kultury i sztuki oraz ochronę 

dóbr dziedzictwa narodowego, organizowanie i prowadze-

nie konkursów i wystaw związanych z kulturą i sztuką, 43 cha-

rytatywne usługi pomocy w zakresie dostarczania żywności 

osobom potrzebującym, 44 charytatywne usługi pomocy 

niematerialnej w zakresie świadczenia usług medycznych 

dla osób potrzebujących, 45 charytatywne usługi pomocy 

w zakresie dostarczania odzieży dla osób w potrzebie.

(210) 464075 (220) 2016 11 18

(731) PERYT SEBASTIAN BASTEX, Łódź

(540) BASTEX

(531) 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01

(510), (511) 26 zamki błyskawiczne, lamówki do ubrań, wy-

kończenia ozdobne do odzieży.

(210) 464112 (220) 2016 11 21

(731) MARUSZEWSKI PIOTR, Poznań

(540) MALI ATLECI

(531) 21.01.25, 21.03.13, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, gimnastyka [instruk-

taż], nauka gimnastyki, imprezy sportowe, organizowanie 

obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 

prowadzenie zajęć fi tness, przedszkola [nauczanie], sport, 

usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, kultura fi zyczna, 

organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i pro-

wadzenie konferencji, informacja o rekreacji, organizowanie 

i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 

sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-

lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 

sprawdziany edukacyjne, kształcenie praktyczne [pokazy].

(210) 464140 (220) 2016 11 21

(731) CLEARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) drzewo₂

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 31 drzewa [rośliny], drewno nieobrobione, kwia-

ty, pnie drzew, surowe drewno, pasza dla zwierząt tucznych, 

rośliny, 40 obróbka drewna, 44 sadzenie drzew dla celów 

kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi z zakresu szkó-

łek roślin.

(210) 464199 (220) 2016 11 22

(731) BORSIAK JACEK, Saków

(540) Colari

(510), (511) 18 odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt do-

mowych, ubranka dla zwierząt.

(210) 464200 (220) 2016 11 22

(731) PROFARMA UAB, Wilno, LT

(540) amioil

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 wyroby medyczne do celów leczniczych, pre-

paraty lecznicze.

(210) 464201 (220) 2016 11 22

(731) PROFARMA UAB, Wilno, LT

(540) fi sionerv

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 wyroby medyczne do celów leczniczych, pre-

paraty lecznicze.
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(210) 464205 (220) 2016 11 22

(731) SKĄPSKI MARIUSZ, Mroczeń

(540) Marsyl

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12

(510), (511) 20 meble.

(210) 464265 (220) 2016 11 23

(731) MPAY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) MPAY Wallet

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 kasy rejestrujące, komputery, komputerowe 

urządzenia peryferyjne, maszyny liczące, programy kom-

puterowe, urządzenia przetwarzające dane, telefony, tele-

fony komórkowe, telefony bezprzewodowe, czytniki [sprzęt 

przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki 

znaków optycznych, elektroniczne etykietki towarów, karty 

z układem scalonym lub mikroprocesorem, karty magne-

tyczne zakodowane, urządzenia do nagrywania, przesyłania 

lub odtwarzania danych, dźwięku lub obrazu, nośniki da-

nych do odczytu i zapisu wizualnego i/lub maszynowego, 

które są odpowiednie do zaksięgowania transakcji premio-

wych włącznie z nośnikami danych ze zintegrowaną funkcją 

płatniczą lub telekomunikacyjną, Kodowane karty lojalno-

ściowe, 35 usługi w zakresie agencji informacji handlowej, 

usługi w zakresie agencji eksportowo - importowej, usługi 

w zakresie agencji badania rynku i opinii publicznej, usługi 

w zakresie czynności biurowych, usługi doradztwa w za-

kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą 

i zarządzania personalnego, usługi doradztwa specjalistycz-

nego w sprawach działalności gospodarczej, outsourcing 

[doradztwo handlowe], usługi doradztwa w zakresie organi-

zacji i zarządzania działalności gospodarczej dotyczące sys-

temów pozyskania i lojalności klienta, usługi marketingowe 

celem pozyskania i lojalizowania klienta, usługi w zakresie 

dystrybucji materiałów reklamowych, usługi ekspertyz w za-

kresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie informa-

cji gospodarczej, usługi w zakresie sortowania informacji 

w bazach komputerowych, usługi wyszukiwania informacji 

w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi w za-

kresie organizowania wystaw w celach handlowych lub 

reklamowych, usługi w zakresie pokazów towarów, pośred-

nictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług te-

lekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 

usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci kompute-

rowej, reklama, usługi w zakresie organizowania sprzedaży 

w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi skompute-

ryzowanego zarządzania plikami i pozyskiwaniem danych 

do komputerowych baz danych, usługi w zakresie transkryp-

cji przekazu, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy 

produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, prezentowa-

nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 

handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako 

punkty informacji konsumenckiej, zarządzanie w zakresie za-

mówień handlowych, usługi w zakresie wyceny działalności 

handlowej, usługi w zakresie zarządzania hotelami, usługi 

w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, pomoc 

przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 

handlowymi, usługi programów lojalnościowych, motywa-

cyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalno-

ści klientów i programami motywacyjnymi, organizowanie, 

prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 

dla klientów, promowanie towarów i usług osób trzecich 

za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, organi-

zacja konkursów w celach reklamowych, 36 usługi w zakresie 

analiz fi nansowych, usługi w zakresie organizowania fundu-

szy na cele dobroczynne, doradztwo fi nansowe, usługi w za-

kresie operacji fi nansowych, usługi fi nansowe, pośrednictwo 

fi nansowe, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach 

ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usłu-

gi agencji pobierania opłat, usługi w zakresie emisji kart kre-

dytowych, obsługa kart kredytowych i płatniczych, usługi 

w zakresie operacji rozrachunkowych, transfer elektroniczny 

środków fi nansowych i kapitału, 42 udostępnianie miejsca 

na serwerach [strony internetowe] w tym w zakresie obsługi 

programu do pozyskania i lojalizowania klienta, usługi insta-

lacji oprogramowania komputerowego, doradztwo w za-

kresie sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konwersji 

danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie 

i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich w tym 

w zakresie obsługi programu do pozyskania I lojalizowania 

klienta, wypożyczanie komputerów, programowanie kom-

puterów, projektowanie oprogramowania komputerowego 

w tym w zakresie obsługi programu do pozyskania i lojalizo-

wania klienta, projektowanie systemów komputerowych, do-

starczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych.

(210) 464281 (220) 2016 11 23

(731) SZTEFKO BARTŁOMIEJ GEMINI INTERNET, Kraków

(540) gEMINI internet

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 reklama online za pośrednictwem sieci kom-

puterowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-

ców i sprzedawców towarów i usług, usługi pośrednictwa 

w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 

trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, 38 komunikacja 

radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-

wych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-

wych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie 

telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyj-

nych z globalną siecią komputerową, usługi poczty elektro-

nicznej, transmisje programów telewizyjnych, udostępnianie 

forów internetowych online, usługi telefoniczne, usługi tra-

sowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wspo-

magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 

wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 42 aktualizowanie 

oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 

oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakre-

sie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 

doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 

instalacja oprogramowania komputerowego, hosting stron 

internetowych, projektowanie systemów komputerowych, 

usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej 

i telekomunikacyjnej, tworzenie i utrzymywanie stron in-

ternetowych dla osób trzecich: projektowanie oprogra-

mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 

komputerowego.
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(210) 464296 (220) 2016 11 24

(731) TOKARCZYK EMIL TOMASZ, Suchedniów

(540) DIAGNOFON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 26.01.03, 24.13.25

(510), (511) 44 usługi telemedyczne.

(210) 464309 (220) 2016 11 24

(731) WÓJTOWICZ MARTYNA FLASH, Kielce

(540) 

(531) 03.03.03, 03.03.15, 03.03.24, 26.01.03, 26.01.15, 29.01.15

(510), (511) 41 usługi przedszkoli niepublicznych, 43 usługi 

w zakresie żłobków.

(210) 464334 (220) 2016 11 24

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

(540) HORTUS

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 

27.05.01, 27.05.05

(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, 31 cebulki kwiatowe, 

choinki, darń naturalna, drzewa, krzewy, kwiaty naturalne, 

kwiaty suszone do dekoracji, napoje dla zwierząt domo-

wych, nasiona, pożywienie dla psów, kotów i innych zwie-

rząt, pożywienie dla zwierząt domowych, żywe przynęty 

dla wędkarstwa, pokarm dla ptaków, rośliny, rośliny suszone 

do dekoracji, sadzonki, spożywcze pasze wzmacniające dla 

zwierząt, torf na ściółkę.

(210) 464368 (220) 2016 11 24

(731) Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd., 

Hangzhou, CN

(540) Sofi derm

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12, 27.03.11

(510), (511) 5 preparaty chemiczne do celów medyczny-

ch,gazy do celów medycznych,środki dezynfekcyjne do ce-

lów higienicznych,podłoża dla kultur bakteryjnych,dietetycz-

ne substancje przystosowane do celów medycznych,środki 

oczyszczające,preparaty weterynaryjne, pestycydy,materiały 

do plombowania zębów,materiały opatrunkowe, medyczne-

,materiał opatrunkowy do celów medycznych.

(210) 464386 (220) 2016 11 25

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, LOS 

ANGELES, US

(540) FOX SPORTS 1

(510), (511) 9 serie fi lmów kinematografi cznych o tematyce 

sportowej, nagrane płyty DVD o tematyce sportowej, na-

grane płyty CD przedstawiające sport i występy muzyczne, 

nagrania audio i video o tematyce sportowej, do pobrania, 

fi lmy kinematografi czne, programy telewizyjne i nagrania 

video o tematyce sportowej, do pobrania, dzwonki do te-

lefonu, grafi ki, tapety na pulpit komputera, gry i muzyka 

do pobrania przez globalną sieć komputerową i urządzenia 

bezprzewodowe, oprogramowanie komputerowych wyga-

szaczy ekranu, oprogramowanie gier komputerowych i gier 

video, podkładki pod mysz, magnesy dekoracyjne, okulary, 

aplikacje mobilne do pobrania dla mobilnych urządzeń ko-

munikacyjnych stosowanych do dystrybucji cyfrowego wi-

deo, plików wideo, gier wideo oraz treści multimedialnych, 

oprogramowanie do aplikacji hazardowych, do pobrania, 

38 transmisja programów telewizyjnych i usługi nadawcze, 

radiowe usługi nadawcze, transmisja strumieniowa materia-

łów audio, wizualnych i audiowizualnych przez globalną sieć 

komputerową, transmisja strumieniowa materiałów video 

przez Internet, transmisja strumieniowa materiałów audio 

i video przez Internet, 41 usługi rozrywkowe w postaci wideo 

oraz obrazów nie do pobrania przedstawiających serie pro-

gramów telewizyjnych i multimedialnych o sporcie transmi-

towane przez Internet i sieci komunikacji bezprzewodowej, 

dzienniki on-line, mianowicie blogi prezentujące prywatne 

opinie w dziedzinach ogólnego zainteresowania i sportu.
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(210) 464401 (220) 2016 11 25

(731) 4ASD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) e-Instytucja.pl

(531) 01.07.06, 01.07.12, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów 

dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 

odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 

danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych, 

komputery, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-

wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 

42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich pro-

jektowanie, analizy i usługi badawcze, projektowanie i ulep-

szanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 464407 (220) 2016 11 25

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW POLECANE NA GRILLA Słowianki Kiełbaski 

z kurczaka 93% MIĘSA Z KURCZAKA bez dodatku 

fosoranów bez glutaminianu sodu bez osłonki

(531) 03.07.03, 03.07.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.01.03, 05.01.05, 

05.01.11, 05.01.16, 08.05.03, 11.01.01, 11.01.04, 13.03.07, 

25.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.17, 

26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-

mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 464419 (220) 2016 11 27

(731) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) POLARIS

(510), (511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe 

dla budownictwa, cegły elewacyjne, 35 usługi sprzedaży: 

cegieł, cegieł elewacyjnych, konstrukcyjnych elementów 

niemetalowych dla budownictwa, usługi doradztwa spe-

cjalistycznego i marketingowego w sprawach działalności 

gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(210) 464432 (220) 2016 11 28

(731) G.L. PHARMA GMBH, Lannach, AT

(540) DICLOVIT

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-

naryjne, preparaty sanitarne, produkty lecznicze.

(210) 464552 (220) 2016 11 30

(731) OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) open fi nance fi nanse dla każdego

(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty, karty zawiera-

jące płytki obwodów scalonych -karty z mikroprocesorem, 

karty obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty 

debetowe, karty płatnicze, czytniki kart, oprogramowanie 

komputerowe dla umożliwienia kartom z mikroprocesorem 

współdziałanie z terminalami i czytnikami, weryfi kująca apa-

ratura elektroniczna do weryfi kacji autentyczności kart ob-

ciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart de-

betowych i kart płatniczych, komputery, urządzenia peryfe-

ryjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, 

komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, urzą-

dzenia do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki, pro-

gramy komputerowe, oprogramowanie do zabezpieczenia 

składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych 

informacji klienta używanych przez osoby, instytucje banko-

we i fi nansowe, dane na nośnikach magnetycznych i optycz-

nych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dys-

ki kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, 

elektroniczne urządzenia biurowe, 16 materiały papiernicze 

i piśmienne, materiały drukowane, publikacje drukowane, 

książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, pe-

riodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, 

afi sze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkole-

niowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, papier i pro-

dukty z papieru, w tym opakowania, 35 specjalistyczne do-

radztwo i konsulting w zakresie zarządzania działalnością 

gospodarczą, księgowości, doboru personelu, marketingu 

i reklamy, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania 

działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przed-

sięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytor-

skie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu 

transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego 

doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednic-

twa handlowego, usługi agencji importowo - eksportowych 

i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organi-

zowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działal-

ności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności 

gospodarczej, ekspertyzy opłacalności ekonomicznej 
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przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych, usługi zwią-

zane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwa-

nia, opracowywania i udostępniania informacji o działalno-

ści gospodarczej, czynności biurowe, usługi w zakresie po-

średnictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo 

w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organi-

zowanie targów i wystaw w celach handlowych lub rekla-

mowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, 

usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz ryn-

kowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań staty-

stycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospo-

darczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporzą-

dzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycz-

nymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, po-

zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi 

systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kompute-

rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 

wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputero-

wych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi public re-

lations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod 

słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-

nych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-

wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 

rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie 

powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi 

w zakresie obsługi programów lojalnościowych i progra-

mów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami 

elektronicznymi i tradycyjnymi, wszystkie ww. usługi świad-

czone również poprzez Internet, informacje o ww. usługach, 

w tym prezentowane na portalach internetowych, 36 usługi 

fi nansowe, usługi monetarne, usługi ubezpieczeniowe, 

usługi bankowe, usługi maklerskie, usługi prowadzenia kont 

depozytowych papierów wartościowych, usługi obrotu pa-

pierami wartościowymi, usługi w zakresie inwestowania 

na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz 

na rynku nieruchomości, usługi operacji kupna i sprzedaży 

papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi za-

rządzania aktywami fi nansowymi, usługi zarządzania port-

felem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obro-

tu papierami wartościowymi, usługi w zakresie przygotowy-

wania raportów, analiz i opracowań fi nansowych na zamó-

wienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych 

pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania 

prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek 

do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora 

emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowy-

wania memorandów informacyjnych w zakresie fi nansów 

i bankowości, usługi organizacji obrotu papierami warto-

ściowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie 

czynności związanych z emisją i obrotem papierami warto-

ściowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościo-

wych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami 

wartościowymi, usługi prowadzenia rachunków makler-

skich, usługi nabywania i zbywania papierów wartościo-

wych na zlecenie osób trzecich, usługi rozliczeń z tytułu 

posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, 

pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów 

maklerskich, usługi w zakresie ekspertyz i prognoz fi nanso-

wych, analizy fi nansowe, doradztwo fi nansowe, usługi kon-

sultacyjno-doradcze w sprawach fi nansowych, doradztwo 

inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, 

zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi lokowania 

powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny 

rachunek uczestników funduszów powierniczych, usługi 

zbywania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, 

usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, 

usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, pośrednic-

two w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, 

usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwe-

stycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytów, zarządzanie 

powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywa-

mi, usługi zarządzania ryzykiem fi nansowym, usługi fundu-

szy inwestycyjnych, usługi funduszy powierniczych, usługi 

depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, le-

asingowe, usługi factoringu, usługi w zakresie kapitału po-

wierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, usłu-

gi prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowanie 

wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udziela-

nie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, usługi przeprowa-

dzania rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslo-

wych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów 

elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w ban-

kach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie 

poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu 

wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu 

przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych, 

usługi udostępniania skrytek sejfowych, usługi tworzenia 

i zarządzania konsorcjami bankowymi, usługi zarządzania 

towarzystwami funduszy inwestycyjnych i funduszy emery-

talnych, usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami, wyko-

nywanie na zlecenie innych banków określonych czynności 

bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wyda-

wanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie termino-

wych operacji fi nansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń 

na życie, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń osobo-

wych, ubezpieczeń transportowych, ubezpieczeń komuni-

kacyjnych, ubezpieczeń nieruchomości, ubezpieczeń mie-

nia, ubezpieczeń bankowych, ubezpieczeń w zakresie od-

powiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od następstw nie-

szczęśliwych wypadków, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 

administrowanie działalnością ubezpieczeniową, badania 

w zakresie ubezpieczeń, doradztwo ubezpieczeniowe, usłu-

gi gwarancji ubezpieczeniowych, zarządzanie ubezpiecze-

niami grupowymi, usługi wyceny i obsługi roszczeń z tytułu 

ubezpieczeń, usługi w zakresie nieruchomości ujęte w tej 

klasie, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarzą-

dzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, usługi agencji 

pośrednictwa obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie 

dzierżawy majątku nieruchomego, usługi operacji fi nanso-

wych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, organizowa-

nie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie fi nanso-

we, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja 

o powyższych usługach, w tym prezentowana w Internecie, 

38 usługi agencji informacyjnych i prasowych w zakresie 

wiadomości i aktualności, usługi przesyłania informacji, 

przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej 

i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udo-

stępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez 

terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, tele-

grafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia sate-

litarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji teksto-

wej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputero-

we, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połą-

czenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 

telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania in-

formacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicz-

nych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektro-

nicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, pro-

wadzenie forum on-line, przydzielanie dostępu do portali 

komunikacyjnych i informacyjnych, przydzielanie dostępu 

do portali z informacjami fi nansowymi, gospodarczymi, 

giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami 

i poradami dla inwestorów, obsługa baz danych dostępnych 

przez Internet, przydzielanie dostępu do systemów obsługi 
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klienta dostępnych przez Internet, obsługa telekonferencji, 

przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypoży-

czanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania infor-

macji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacje 

o ww. usługach, w tym prezentowane na portalach interne-

towych, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania, kształce-

nia, edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, imprez 

i wystaw, organizowanie loterii, organizacja i prowadzenie 

zjazdów, kongresów, wyjazdów i imprez integracyjnych, 

przyjęć, bankietów, zawodów sportowych, konkursów oraz 

turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, pu-

blikacje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż 

reklamowe, organizowanie i obsługa szkoleń, seminariów, 

sympozjów, kongresów, zjazdów, warsztatów, kształcenie 

praktyczne, nauczanie korespondencyjne, informacje o po-

wyższych usługach, w tym prezentowane na portalach in-

ternetowych, 42 usługi informatyczne w zakresie kompute-

rowych systemów wspomagania zarządzania przedsiębior-

stwami na zasadzie outsourcingu, prace badawczo - rozwo-

jowe, analizy systemów komputerowych, doradztwo 

w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie opro-

gramowania komputerowego, systemów informacyjnych 

i systemów komputerowych, odzyskiwanie danych kompu-

terowych, odtwarzanie komputerowych baz danych, aktu-

alizacja oprogramowania komputerowego, instalowanie, 

konserwacja oprogramowania komputerowego i systemów 

komputerowych, powielanie oprogramowania komputero-

wego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 

konwersja danych lub dokumentów w formę elektroniczną, 

konwersja danych przez programy komputerowe, wypoży-

czanie komputerów, instalacji komputerowych oraz sprzętu 

do systematyzacji i przetwarzania danych, projektowanie 

komputerowych baz danych, udostępnianie czasu dostępu 

do komputerów w celu przetwarzania danych, tworzenie 

i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, 

administrowanie serwisami internetowymi, administrowa-

nie stronami komputerowymi, tworzenie i utrzymywanie 

stron internetowych dla osób trzecich, usługi pomiaru grun-

tów, usługi testowania materiałów, usługi projektowania bu-

dynków i doradztwa budowlanego, usługi kontroli jakości, 

informacja o powyższych usługach, informacje o ww. usłu-

gach, w tym prezentowane na portalach internetowych, 

45 usługi arbitrażowe, doradztwo w zakresie własności inte-

lektualnej, usługi licencjonowania własności intelektualnej, 

doradztwo w sprawach zarządzania własnością intelektual-

ną, zarządzanie prawami autorskimi, usługi prawnicze i ba-

dania prawne, usługi związane z bezpieczeństwem, infor-

macje o ww. usługach, w tym prezentowane na portalach 

internetowych.

(210) 464566 (220) 2016 11 30

(731) BIOLANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) BIOLANIC
(510), (511) 1 oleje -plastyfi katory do produkcji opon i kau-
czuku, kwasy tłuszczowe do celów przemysłowych, w tym 
do produkcji kauczuku i lateksu, oleje sosnowe do produk-
cji kauczuku, perfum, środków do dezynsekcji i środków 
antyseptycznych oraz do fl otacji pianowej, rozpuszczalniki 
do celów przemysłowych, rozcieńczalniki do celów prze-
mysłowych, w tym mieszaniny węglowodorów terpeno-
wych, plastyfi katory do użytku w polimerach sztucznych 
i naturalnych, aktywatory chemiczne do kauczuku, środki 
chemiczne dla przemysłu, detergenty stosowane w proce-
sach produkcyjnych, substancje do naprawy dętek, dodatki 
chemiczne do olejów, preparaty do konserwacji gumy i kau-

czuku, mastyksy do opon, masy do naprawy opon, zestawy 
składników do reperacji opon, katalizatory do użytku w pro-
dukcji gumy i opon, dodatki chemiczne do przetwarzania 
gumy i opon, żywica do celów przemysłowych z wyjątkiem 
żywic sztucznych i syntetycznych stosowanych do wytwa-
rzania konglomeratów z materiałów kamieniarskich lub litu, 
kauczuk i guma do celów przemysłowych, 2 kalafonia do ce-
lów przemysłowych, w tym do produkcji kauczuku synte-
tycznego, opon, gumy technicznej oraz do zastosowania 
w przemyśle papierniczym, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, 
12 opony do pojazdów mechanicznych, 17 kauczuk i guma 
nie ujęte w innych klasach, guma do bieżnikowania opon, 
kauczuk i guma do celów przemysłowych, 35 sprzedaż 
i dystrybucja: olejów -plastyfi katorów do produkcji opon 
kauczuku, kwasów tłuszczowych do celów przemysłowych, 
w tym do produkcji kauczuku lateksu, olejów sosnowych 
do produkcji kauczuku, perfum, środków do dezynsekcji 
środków antyseptycznych oraz do fl otacji pianowej, roz-
puszczalników do celów przemysłowych, rozcieńczalników 
do celów przemysłowych w tym mieszanin węglowodorów 
terpenowych, kalafonii do celów przemysłowych, w tym 
do produkcji kauczuku syntetycznego, opon, gumy tech-
nicznej oraz do zastosowania w przemyśle papierniczym, 
plastyfi katorów do użytku w polimerach sztucznych i natu-
ralnych, aktywatorów chemicznych do kauczuku, środków 
chemicznych dla przemysłu, detergentów stosowanych 
w procesach produkcyjnych, substancji do naprawy dętek, 
dodatków chemicznych do olejów, preparatów do konser-
wacji gumy i kauczuku, mastyksów do opon, mas do na-
prawy opon, zestawów składników do reperacji opon, ka-
talizatorów do użytku w produkcji gumy i opon, dodatków 
chemicznych do przetwarzania gumy i opon, żywic do ce-
lów przemysłowych z wyjątkiem żywic sztucznych i syn-
tetycznych stosowanych do wytwarzania konglomeratów 
z materiałów kamieniarskich lub litu, sprzedaż i dystrybucja 
kauczuku i gumy do celów przemysłowych, olejów i tłusz-
czów przemysłowych, opon do pojazdów mechanicznych, 
kauczuku i gumy, gumy do bieżnikowania opon, badania 
rynków w zakresie dystrybucji wszystkich wymienionych 
wyżej towarów oraz organizacja eksportu dotyczącego tych 
towarów, 39 organizacja transportu oraz usług logistycznych 
dotyczących olejów (plastyfi katorów) do produkcji opon 
i kauczuku, kwasów tłuszczowych do celów przemysło-
wych, w tym do produkcji kauczuku i lateksu, olejów sosno-
wych do produkcji kauczuku, perfum, środków do dezyn-
sekcji i środków antyseptycznych oraz do fl otacji pianowej, 
rozpuszczalników do celów przemysłowych, rozcieńczalni-
ków do celów przemysłowych w tym mieszanin węglowo-
dorów terpenowych, kalafonii do celów przemysłowych, 
w tym do produkcji kauczuku syntetycznego, opon, gumy 
technicznej oraz do zastosowania w przemyśle papierni-
czym, plastryfi katorów do użytku w polimerach sztucznych 
i naturalnych, aktywatorów chemicznych do kauczuku, 
środków chemicznych dla przemysłu, detergentów stoso-
wanych w procesach produkcyjnych, substancji do napra-
wy dętek, dodatków chemicznych do olejów, preparatów 
do konserwacji gumy i kauczuku, mastyksów do opon, mas 
do naprawy opon, zestawów składników do reperacji opon, 
katalizatorów do użytku w produkcji gumy i opon, dodat-
ków chemicznych do przetwarzania gumy i opon, kauczuku 
i gumy do celów przemysłowych, olejów i tłuszczów prze-
mysłowych, opon do pojazdów mechanicznych, kauczuku 
i gumy, gumy do bieżnikowania opon, żywic do celów prze-
mysłowych z wyjątkiem żywic sztucznych i syntetycznych 
stosowanych do wytwarzania konglomeratów z materiałów 
kamieniarskich lub litu.
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(210) 464577 (220) 2016 11 30

(731) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda

(540) Energy Expo Arena

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.13, 07.03.25

(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynarodo-

wych i/lub krajowych targów, imprez targowych i/lub wysta-

wienniczych i/lub handlowych, organizowanie i/lub obsługa 

pokazów towarów i/lub giełd towarowych, usługi mena-

dżerskie w zakresie organizacji imprez targowych, pokazów, 

prezentacji i reklamy, wynajmowanie powierzchni i/lub no-

śników na cele reklamowe i/lub handlowe i/lub wystawien-

nicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych, wypożycza-

nie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub handlowego, 

przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie 

materiałów reklamowych, w tym: katalogów targowych, pla-

katów, druków, prospektów, broszur, gadżetów, materiałów 

promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych 

we wszystkich środkach przekazu, reklama za pośrednic-

twem sieci komputerowej, pozyskiwanie i/lub zarządzanie 

komputerowymi bazami danych i/lub plikami, systematy-

zacja i uaktualnianie danych w komputerowych bazach da-

nych, informacja handlowa i/lub usługowa, 38 wypożycza-

nie i/lub udostępnianie czasu dostępu do światowej sieci 

internetowej, przygotowywanie i/lub organizowanie i/lub 

umożliwianie łączności przez terminale komputerowe i/lub 

sieć światłowodową, przygotowywanie i/lub udostępnianie 

serwisów informacyjnych i/lub handlowych i/lub reklamo-

wych, organizowanie i/lub obsługa telekonferencji, przesy-

łanie informacji tekstowej i/lub obrazowej i/lub dźwiękowej 

za pomocą komputera, dostarczanie publikacji on-line nie-

ściągalnych, przydzielanie dostępu do baz danych, udostęp-

nianie i/lub wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-

macji, 41 organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów 

w celach związanych z kulturą i edukacją, usługi wydawnicze, 

organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/lub 

kongresów i/lub narad naukowo - technicznych i specjali-

stycznych, organizowanie i/lub obsługa targów mody, usługi 

w zakresie budowy i/lub zabudowy stoisk targowych.

(210) 464578 (220) 2016 11 30

(731) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda

(540) AUTO MOTO ARENA

(531) 29.01.12, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.21

(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, uak-

tualnianie materiałów reklamowych, w tym: katalogów tar-

gowych, plakatów, druków, prospektów, broszur, gadżetów, 

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 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 konferencji i/lub 

szkoleń i/lub kongresów i/lub narad naukowo - technicznych 

i specjalistycznych, usługi wydawnicze, organizowanie i/lub 

obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych z kulturą 

i edukacją, organizowanie i/lub obsługa targów mody, usługi 

w zakresie budowy i/lub zabudowy stoisk targowych.

(210) 464588 (220) 2016 11 30

(731) ASGAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska

(540) mokito

(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 

rzeczy z branży towarów kosmetycznych, z branży biżuteryj-

nej, z branży odzieżowej, galanterii skórzanej, akcesoriów i do-

datków ubraniowych pozwalające potencjalnemu odbiorcy 

wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary 

w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie interne-

towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośred-

nictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie 

korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.

(210) 464686 (220) 2016 12 02

(731) MEDHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) medhub

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.08

(510), (511) 9 komputery stacjonarne i przenośne, maszyny 

liczące, sprzęt przetwarzający dane, drukarki i inne urządze-

nia drukujące zawarte w tej klasie, kompletne panele wizyjne 

oraz ich elementy, stacje dysków optycznych, magnetyczne 

nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, dyskietki, dyski 

CD, dyski twarde, karty sieciowe, moduły pamięci, opro-

gramowanie komputerowe, osprzęt sieciowy, 41 nauczanie 

i kształcenie w szczególności organizowanie szkoleń doty-

czących systemów i sieci komputerowych, oprogramowania 

oraz sprzętu komputerowego, informacja o powyższych 

usługach, 42 projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu 

komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, 

sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urzą-

dzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu kompute-

rowego, oprogramowania, sieci komputerowych, progra-

mowanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, 
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aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie 

oprogramowania komputerowego, techniczne usługi i ba-

dania oraz ich projektowanie, archiwizacja elektronicznych 

baz danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych 

baz danych, informacja o powyższych usługach, pośrednic-

two w zakresie: projektowania, ekspertyz i rozwoju sprzętu 

komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, 

doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramo-

wania, sieci komputerowych, programowania komputerów, 

aktualizacji oprogramowania komputerowego, powielania 

oprogramowania komputerowego.

(210) 464690 (220) 2016 12 02

(731) MMC CAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MMC Pomoc ASSISTANCE DLA MITSUBISHI MOTORS 

POLSKA TEL. 22 463 19 99

(531) 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 37 naprawa pojazdów w ramach usług pomocy 

drogowej, 39 organizowanie pomocy drogowej, usługi po-

mocy drogowej dla pojazdów.

(210) 464695 (220) 2016 12 02

(731) FUNDACJA POMAGANIE JEST TRENDY, Kalisz

(540) BABU

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla 

celów sprzedaży detalicznej.

(210) 464696 (220) 2016 12 02

(731) FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, 

Kraków

(540) PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI

(531) 25.01.15, 25.01.25, 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, wędliny, mleko 

i produkty mleczne, sery, jaja, tłuszcze jadalne i oleje, ryby 

i żywność produkowana z ryb, sałatki warzywne i owoco-

we, surówki, warzywa gotowane, konserwowane, suszone, 

mrożone, owoce gotowane, mrożone, konserwowane, ga-

laretki, dżemy, desery, konfi tury, kompoty, chipsy i chrup-

ki ziemniaczane, grzyby konserwowane, zupy, produkty 

ziemniaczane, mącznoziemniaczane, ziemniaki, grzanki, 

zupy, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, lód, wyroby 

piekarnicze, mąka, produkty mączne i zbożowe, kawa, her-

bata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, 

sól przyprawy, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, ka-

sze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), ciasta w prosz-

ku, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, przyprawy, 

sosy (przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, sosy do lodów 

i deserów, sorbety, desery, wafl e, musztarda, majonezy, 

bułka tarta, ciasta, gotowe potrawy z ryżu i/lub makaronu, 

31 świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby, kwiaty 

naturalne i suszone, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, 

migdały, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bezalkohobwe: 

gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wy-

ciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazo-

wane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje i nektary: 

owocowe, warzywne, owocowo - warzywne, soki zagęsz-

czone, przecierowe, sorbety, syropy zagęszczane, syropy 

do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów, 

syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncen-

traty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, 

piwo, 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, 42 kon-

trola jakości, certyfi kowanie jakości, certyfi kowanie jakości 

produktów i usług, opiniowanie w sprawach jakości pro-

duktów i usług, promocja jakości, przygotowywanie przed-

siębiorstw do certyfi kacji.

(210) 464698 (220) 2016 12 02

(731) FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, 

Kraków

(540) MARCHEWKA BISTRO

(531) 05.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi w zakresie franchisingu, doradztwo 

w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospo-

darczą, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, 

katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią 

żywności i napojów, w tym produktów regionalnych i trady-

cyjnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-

czasowe zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi, snack-bary, 

hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z wła-

snym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, 

wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, 

usługi barowe.
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(210) 464700 (220) 2016 12 02

(731) SZTAJGLI MARCIN, PRZYBYLSKI ROBERT 

MOTONATION SPÓŁKA CYWILNA, Kamionki

(540) MOTONATION

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22, 26.13.25

(510), (511) 9 odzież chroniąca przed wypadkami, rękawice 

do ochrony przed wypadkami i ogniem, fartuchy i kombi-

nezony jako odzież chroniąca przed wypadkami, ochronne 

obuwie zabezpieczające przed wypadkami i ogniem, osło-

ny zabezpieczające twarze motocyklistów, kaski ochronne, 

okulary ochronne, rękawice do ochrony przed wypadkami, 

bielizna do ochrony osobistej przeciw wypadkom, odzież 

do ratowani życia, kombinezony i kurtki motocyklowe chro-

niące przed wypadkami, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 

bielizna, rękawice, paski do odzieży oraz odzież, obuwie, 

nakrycia głowy, bielizna, rękawice, paski do odzieży dla mo-

tocyklistów, automobilistów, sportowców, odzież ochron-

na, odzież wodoodporna, odzież chroniąca przed zimnem 

i wiatrem, kombinezony i kurtki motocyklowe, odzieżowe 

artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 eksport, import, re-

klama i zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-

rów branży odzieżowo sportowej w tym odzieży ochronnej 

oraz wszelkich towarów dla motocyklistów, automobilistów 

i kierowców wszelkich pojazdów jak również artykułów, na-

rzędzi i urządzeń do ochrony osobistej i przeciw wypadkom 

pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i hurtowo lub 

detalicznie kupować w dużym sklepie wielobranżowym lub 

supermarkecie, składzie fabrycznym, celnym lub outsourcin-

gowym, w ofercie bezpośredniej i sprzedaży internetowej, 

organizowanie pokazów i wystaw handlowych, promocja 

sprzedaży dla osób trzecich, reprezentowanie interesów osób 

trzecich, zwłaszcza w zakresie zawierania kontraktów i wpro-

wadzania na rynek określonych towarów, pomoc handlowa 

w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa 

również świadczona w ramach umowy franchisingowej.

(210) 464716 (220) 2016 12 05

 (310) 56935/2016 (320) 2016 06 07 (330) CH

(731) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-

Paccot, CH

(540) ROAD READY

(510), (511) 12 opony pneumatyczne i dętki do opon pneu-

matycznych do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania 

opon, gąsienice do pojazdów gąsienicowych.

(210) 464720 (220) 2016 12 05

 (310) 56936/2016 (320) 2016 06 07 (330) CH

(731) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-

Paccot, CH

(540) ON OFF READY

(510), (511) 12 opony pneumatyczne i dętki do opon pneu-

matycznych do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania 

opon, gąsienice do pojazdów gąsienicowych.

(210) 464729 (220) 2016 12 05

(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec

(540) BASIA

(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin 

rolniczych i ich mieszanki.

(210) 464730 (220) 2016 12 05

(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec

(540) KRÓWKA

(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin 

rolniczych i ich mieszanki.

(210) 464742 (220) 2016 12 05

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) bella

(531) 24.07.01, 24.07.23, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych i wyroby 

z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów 

kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, 

chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 

do demakijażu, 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, 

tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, płyny 

do higieny intymnej, wkładki urologiczne.

(210) 464808 (220) 2016 12 06

(731) MAGUSIEWICZ MONIKA NA SERIO, Białystok

(540) RESTO & BAR NA SERIO 2016

(531) 25.01.09, 25.01.13, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 

29.01.12

(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, zabawą i rekre-

acją, organizowanie imprez okolicznościowych i przyjęć, 

organizowanie i prowadzenie balów, zapewnienie sal balo-

wych, 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygoto-

wywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów na za-

mówienie oraz ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń 

na spotkania.

(210) 464832 (220) 2016 12 07

(731) LUBIŃSKI MICHAŁ WORKS 11, Katowice

(540) 11
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(531) 26.01.02, 27.07.01

(510), (511) 4 smary do broni, smary do narzędzi tnących, 

8 bagnety, broń boczna inna niż palna, broń biała, przyrzą-

dy do ogłuszania bydła, harpuny, kastety, noże, oprócz noży 

do papieru i noży chirurgicznych lub zawartych w tej klasie, 

noże myśliwskie, ostrza do broni, pałki, pałki policyjne, po-

chwy do szabli, scyzoryki, siekiery, stal narzędziowa, sztylety, 

toporki, siekierki, 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń 

w pojazdach lub wyposażenia sportowego, siatki bezpie-

czeństwa, lunety celownicze do broni palnej, dalmierze, etui 

na okulary, fi ltry do masek do oddychania, hełmy żołnierskie, 

kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kombinezony 

dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, lornetki, 

lunety, maski do nurkowania, maski ochronne, wykrywacze 

metali stosowane w przemyśle lub wojsku, nakolanniki dla 

robotników, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, 

promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, przyrządy 

do ochrony osobistej przeciw wypadkom, osłony do ochro-

ny twarzy robotników, kaski ochronne, okulary ochronne, 

odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem 

i ogniem, rękawice do ochrony przed wypadkami, słuchaw-

ki na uszy, zatyczki do uszu, 13 amunicja, broń balistyczna, 

pociski balistyczne, futerały na broń, kurki do broni, tłumiki 

do broni, broń dla zmotoryzowanych jednostek uzbrojenia, 

broń ochronna na bazie gazu łzawiącego, broń palna, ce-

lowniki do broni palnej, urządzenia do celowania w broni 

palnej inne niż lunety celownicze, wyciory do broni palnej, 

zamki do broni palnej, broń palna myśliwska, broń palna 

sportowa, lusterka celownicze do strzelb i karabinów, kol-

by karabinowe z drewna, kapiszony, spłonki błyskowe inne 

niż zabawki, lufy do karabinów, łoża do karabinów, karabiny 

maszynowe, przyrządy do ładowania nabojów, ładownice, 

taśmy na naboje, łuski nabojowe, pistolety, moździerze, 

naramienne pasy do broni, pistolety, pistolety pneuma-

tyczne, pociski, podstawy dział, rewolwery, spłonki zapło-

nowe, zabezpieczenia spustu w strzelbach, strzelby, proch 

strzelniczy, śrut ołowiany dla myślistwa, taśmy amunicyjne, 

18 aktówki, dyplomatki, chlebaki, kufry podróżne, pagony, 

pasy żołnierskie, plecaki, portfele, sakwy myśliwskie, pasy 

skórzane, smycze, torby alpinistyczne, torby myśliwskie, tor-

by podróżne, walizki, uprząż, 25 bezrękawniki, berety, buty, 

kamizelki, kamizelki taktyczne, kombinezony, koszule, kurtki 

wełniane lub futrzane z kapturem, mundury, nakrycia gło-

wy, nauszniki, ochraniacze-kołnierze, odzież wodoodporna, 

pancerze, paski, rękawiczki, spodnie, swetry, T-shirty, kiesze-

nie do odzieży, 28 nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze cia-

ła, ochraniacze łokci, broń do paint-balla, pistolety do paint-

balla, amunicja do paint-balla, taktyczne panele udowe jako 

ochraniacze ciała.

(210) 464862 (220) 2016 12 07

(731) MILCARZ MAREK, Łuków

(540) ESTELIA

(510), (511) 44 gabinety pielęgnacji skóry, kosmetyczne za-

biegi laserowe skóry, w szczególności laserowe usuwanie 

żylaków, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi 

lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi me-

dyczne w zakresie leczenia skóry, usługi w zakresie zabiegów 

upiększających, w szczególności usuwanie cellulitu z ciała, 

usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, kosmetyczne 

usuwanie laserem zbędnych włosów.

(210) 465033 (220) 2016 12 12

(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) Bakal sport Magnez Natural BAR+kakao

(531) 05.07.10, 05.07.14, 05.07.06, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 bakalie, mieszanki: bakalii, owoców suszo-

nych, owoców kandyzowanych i ziaren jadalnych, owoce su-

szone, owoce kandyzowane, skórki z owoców kandyzowane, 

rodzynki, 31 nasiona jadalne, orzechy, migdały.

(210) 465034 (220) 2016 12 12

(731) SZEWCZYK ROMAN AGROMIX, Niepołomice

(540) atpol

(510), (511) 1 nawozy dolistne, środki zwilżające, środki 

emulgujące, kompozycje olejowo - emulgatorowe, środki 

antytranspiracyjne, 4 dyspergatory obniżające napięcie po-

wierzchniowe, 5 środki wspomagające działanie herbicydów, 

środki ochrony roślin.

(210) 465048 (220) 2016 12 12

(731) SZEWCZYK ROMAN AGROMIX, Niepołomice

(540) atpolan

(510), (511) 1 nawozy dolistne, środki zwilżające, środki 

emulgujące, kompozycje olejowo-emulgatorowe, środki 

antytranspiracyjne, 4 dyspergatory obniżające napięcie po-

wierzchniowe, 5 środki wspomagające działanie herbicydów, 

środki ochrony roślin.

(210) 465065 (220) 2016 12 12

(731) SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) SALUS NATURA

(531) 26.13.25, 27.05.01

(510), (511) 5 leki, dietetyczne substancje oraz żywność i na-

poje do celów medycznych, suplementy diety, materiały dla 

celów medycznych, 16 książki, poradniki dla pacjentów i ap-

tek, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały rekla-

mowe, 35 administrowanie programami lojalności, handlo-

we informacje i porady udzielane konsumentom, telemar-

keting, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-

tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 

medycznego, reklama.

(210) 465083 (220) 2016 12 12

(731) SZYMCZAK IZABELA MARIA HAIR - LAB KLINIKA 

WŁOSÓW, Warszawa

(540) hairlab

(510), (511) 44 salony fryzjerskie.
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(210) 465084 (220) 2016 12 12

(731) NORDECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) credit.pl PIENIĄDZE BLISKO

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 36 pożyczki, pożyczki ratalne, pożyczanie pod 

zastaw, udostępnianie informacji fi nansowych za pośrednic-

twem strony internetowej, informacje fi nansowe, usługi kon-

sultingu fi nansowego, analizy fi nansowe, zarządzanie fi nan-

sami, faktoring, handel walutami i wymiana walut, transfer 

elektroniczny środków pieniężnych, doradztwo w zakresie 

długów, agencja ściągania wierzytelności.

(210) 465139 (220) 2016 12 13

(731) PCG ACADEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka

(540) PARTNERS in PROGRESS

(531) 24.15.01, 24.15.02, 24.15.15, 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01, 

29.01.13

(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, 

projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowa-

nia, aktualizacja oprogramowania komputerowego, badania 

w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowa-

nie pakietów oprogramowania na zamówienie, projektowa-

nie systemów informatycznych, projektowanie programów 

do przetwarzania danych, świadczenie usług informacyj-

nych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramo-

wania komputerowego, programowanie oprogramowania 

edukacyjnego, usługi naukowe i technologiczne, sporządza-

nie raportów naukowych.

(210) 465145 (220) 2016 12 13

(731) ZHITANG GUO, Warszawa

(540) Sandic

(531) 26.02.05, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły 

sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 usłu-

gi sprzedaży detalicznej i hurtowej obuwia i/lub odzieży i/lub 

nakryć głowy i/lub artykułów sportowych i gimnastycznych.

(210) 465146 (220) 2016 12 13

(731) MARCINÓW RAFAŁ ART STORE, Wrocław

(540) Czekoladowy List

(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 (przypra-

wy), przyprawy, lód, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 

i desery, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladki, 

czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki z nadzieniem, 

czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe wyroby cu-

kiernicze zawierające praliny, drażetki [niemedyczne wyroby 

cukiernicze], esencje czekoladowe do przyrządzania napo-

jów, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, batoniki, batoni-

ki cukiernicze, batony czekoladowe, bezy, biszkopty, ciasta, 

ciasta czekoladowe, ciasteczka, ciastka, cukierki, cukierki 

czekoladowe, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada 

mleczna, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], eks-

trakty czekoladowe do przygotowywania napojów, herbat-

niki, karmelki [cukierki], landrynki, marcepan, nadziewana 

czekolada, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawie-

rające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze 

w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze mączne wy-

roby cukiernicze w polewie czekoladowej, pralinki, praliny 

wytworzone z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, 

praliny z wafl em, produkty na bazie czekolady, produkty 

cukiernicze uformowane z czekolady, preparaty na bazie 

kakao, preparaty z kakao, słodycze czekoladowe, słodycze 

bez cukru, substytuty czekolady, wafl e czekoladowe, wafel-

ki w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze, wyroby cu-

kiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze 

o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze mrożone, wy-

roby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze 

z czekolady, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 

wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby z kakao, 

35 reklama, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 

usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprze-

daży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hur-

towej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związ-

ku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-

bami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomo-

cą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi 

sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-

terowych związane z artykułami spożywczymi, usługi han-

dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 

o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 

do celów reklamowych i sprzedaży, reklamy online, reklama 

zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklama 

i marketing, reklama w czasopismach, reklama za pomocą 

marketingu bezpośredniego, wynajem przestrzeni rekla-

mowej w Internecie, reklama poprzez wszystkie publiczne 

środki komunikacji, promocja sprzedaży, przygotowywanie 

kampanii reklamowych, rozpowszechnianie materiałów re-

klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 

w Internecie.

(210) 465168 (220) 2016 12 14

(731) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów

(540) LOTAR SOUNDS MUSIC

(510), (511) 35 badanie rynku mediów i reklamy, doradz-

two w zakresie reklamy i promocji, działalność reklamowa, 

marketing, organizowanie pokazów i wystaw dla celów re-

klamowych, promowanie koncertów muzycznych, usługi 

w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 

wykonawców muzycznych, 41 działalność rozrywkowa i re-
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kreacyjna, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzycz-

ne, konkursy muzyczne, organizacja rozrywek muzycznych, 

organizowanie widowisk, pokazów spektakli, koncertów 

i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, teleturniejów 

z interaktywnym udziałem słuchaczy i widzów, produkcja 

i montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 

nagrań muzycznych, prowadzenie konkursów edukacyjnych 

i rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci występów ze-

społów muzycznych, wystawianie przedstawień artystycz-

nych, występy grup muzycznych na żywo, występy muzycz-

ne na żywo, występy zespołów muzycznych na żywo.

(210) 465189 (220) 2016 12 14

(731) SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) S SaturnTFI

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, formularze 

[blankiety, druki], materiały drukowane, prospekty, publika-

cje drukowane, ulotki, 35 analizy kosztów, audyt działalności 

gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące dzia-

łalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakre-

sie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności 

gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-

wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 

zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 

personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-

tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 

informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy 

danych (pozyskiwanie danych do -), negocjowanie transakcji 

handlowych dla osób trzecich, organizowanie targów w ce-

lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 

biznesowe], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, projektowanie materiałów reklamowych, sporządzanie 

wyciągów z konta, systematyzacja danych poprzez tworze-

nie komputerowych bazach danych, udostępnianie infor-

macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 

internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 

gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-

spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-

nesowej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi związane 

z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, 36 analizy fi nansowe, doradztwo w sprawach fi nan-

sowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, do-

radztwo w zakresie długów, fundusze inwestycyjne wzajem-

ne, informacje fi nansowe, inwestycje fi nansowe, inwestycje 

kapitałowe, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe 

[akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośred-

nictwo w obrocie akcjami i obligacjami, powiernictwo, trans-

akcje fi nansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, 

udostępnianie informacji fi nansowych za pośrednictwem 

strony internetowej, usługi fi nansowania, usługi likwidacji 

przedsiębiorstw, fi nansowe, wycena fi nansowa [ubezpiecze-

nia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie fi nansami.

(210) 465213 (220) 2016 12 15

(731) HERSZEL MAKSYMILIAN INDIVIDUAL GROUP, 

Jastrzębie-Zdrój

(540) D&D DEUTSCHE DROGERIE

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25, 

29.01.12

(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktu sprzedaży deta-

licznej i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej z przyborami 

i przyrządami kosmetycznymi, z kosmetykami w tym kosme-

tykami upiększającymi, kremami, preparatami kosmetyczny-

mi do kąpieli, środkami perfumeryjnymi, płynami do pielę-

gnacji włosów, środkami do czyszczenia zębów, środkami 

kosmetycznymi dla dzieci, z artykułami chemii gospodarczej 

i artykułami higienicznymi.

(210) 465215 (220) 2016 12 15

(731) HERSZEL MAKSYMILIAN INDIVIDUAL GROUP, 

Jastrzębie-Zdrój

(540) INDIVIDUAL

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 3 środki pielęgnacyjne do samochodów, pre-

paraty do czyszczenia powierzchni zewnętrznych i we-

wnętrznych pojazdów, kosmetyki samochodowe, szampony 

do mycia samochodów, środki do czyszczenia i woskowania 

samochodów, środki do pielęgnacji elementów ze skóry 

i tworzyw sztucznych, środki zapachowe do samochodów, 

zapachy samochodowe, 4 oleje silnikowe, 35 usługi prowa-

dzenia punktów sprzedaży samochodów osobowych i do-

stawczych, części do samochodów osobowych i dostaw-

czych, olejów samochodowych, płynów eksploatacyjnych 

do samochodów, kosmetyków samochodowych w tym 

do pielęgnacji lakieru, do pielęgnacji tworzyw sztucznych 

zewnętrznych i wewnętrznych środkami do czyszczenia ta-

picerki, zapachów do kabiny.

(210) 465228 (220) 2016 12 15

(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ZIZAN

(510), (511) 5 fungicydy.

(210) 465242 (220) 2016 12 15

(731) GRUPA AUTO WIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) GRUPA AUTO WIMAR
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(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.11.03, 27.05.01

(510), (511) 12 samochody, 37 usługi napraw awarii pojaz-

dów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych.

(210) 465247 (220) 2016 12 15

(731) WÓJTOWICZ MARTYNA FLASH, Kielce

(540) Zebra Zuzia

(510), (511) 41 usługi przedszkoli niepublicznych, 43 usługi 

w zakresie żłobków.

(210) 465255 (220) 2016 12 15

(731) AGAPE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze

(540) Agape Finanse

(510), (511) 36 doradztwo w sprawach fi nansowych, do-

radztwo w zakresie długów, faktoring, informacje fi nansowe, 

inwestycje kapitałowe, pożyczanie pod zastaw, pożyczki 

[fi nansowanie], usługi fi nansowania, zarządzanie fi nansami, 

45 usługi pomocy w sprawach spornych, usługi detektywi-

styczne, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 

prawnych, zarządzanie prawami autorskimi, badania prawne, 

mediacje, usługi arbitrażowe.

(210) 465270 (220) 2016 12 15

(731) FLOWER TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) fl ower travel

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.15, 

26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 39 organizowanie podróży, zwiedzania, 41 orga-

nizowanie konferencji, szkoleń.

(210) 465281 (220) 2016 12 16

(731) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) Kielce IFRE EXPO

(510), (511) 35 prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz 

wystaw handlowych i reklamowych, wypożyczanie urzą-

dzeń i wyposażenia wystawienniczego, reklama i promocja 

na rzecz osób trzecich, dekoracja stoisk wystawienniczych, 

41 organizowanie oraz prowadzenie konferencji, seminariów, 

organizowanie i administrowanie wystawami kulturalnymi 

i edukacyjnymi.

(210) 465282 (220) 2016 12 16

(731) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) 

(531) 01.15.05, 01.15.09, 22.03.01, 22.03.05, 26.11.22, 29.01.12

(510), (511) 35 prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz 

wystaw handlowych i reklamowych, wypożyczanie urzą-

dzeń i wyposażenia wystawienniczego, reklama i promocja 

na rzecz osób trzecich, dekoracja stoisk wystawienniczych, 

41 organizowanie oraz prowadzenie konferencji, seminariów, 

organizowanie i administrowanie wystawami kulturalnymi 

i edukacyjnymi.

(210) 465283 (220) 2016 12 16

(731) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) WSZYSTKIEGO MĘSKIEGO

(510), (511) 3 antyperspiranty do użytku osobistego, an-

typerspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w ae-

rozolach, balsam po goleniu, balsamy do golenia, zestawy 

kosmetyków, zestawy kosmetyków dla mężczyzn, zestawy 

do golenia, składające się z kremu do golenia i wody po go-

leniu, żele pod prysznic, żele pod prysznic dla mężczyzn, żele 

oczyszczające, żele do twarzy, żele do twarzy dla mężczyzn, 

żele do golenia, żele do ciała, żele do ciała dla mężczyzn, żel 

pod prysznic i do kąpieli, żele pod prysznic i do kąpieli dla 

mężczyzn, żel po goleniu, szampony do włosów dla ludzi, 

szampony do włosów dla mężczyzn, szampony nielecznicze, 

szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe 

dla mężczyzn, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów 

leczniczych, szampony z odżywką do włosów, szampony 

z odżywką do włosów męskie, woda perfumowana, woda 

kolońska, woda kwiatowa, woda toaletowa, wody kolońskie, 

szampony do włosów, szampony do użytku osobistego, 

szampony, środki stosowane po goleniu, środki stosowane 

po goleniu dla mężczyzn, środki oczyszczające skórę, środ-

ki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki nawilżające 

przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki na-

wilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki dla 

mężczyzn, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się 

skóry, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry 

dla mężczyzn, środki nawilżające [kosmetyki], środki nawil-

żające [kosmetyki] dla mężczyzn, środki nawilżające do twa-

rzy [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki] 

dla mężczyzn, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki 

do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do oczysz-

czania skóry twarzy [kosmetyki] dla mężczyzn, środki do pie-

lęgnacji włosów, środki do pielęgnacji włosów dla mężczyzn, 

produkty do golenia w płynie, preparaty kosmetyczne po go-

leniu, płyny do golenia, płyny po goleniu, preparaty do go-

lenia, preparaty do depilacji i golenia, peelingi złuszczające 

do twarzy, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi do twa-

rzy [kosmetyki] dla mężczyzn, peelingi złuszczające do ce-

lów kosmetycznych, pianka do golenia, pianka pod prysznic 

i do kąpieli, pianka pod prysznic i do kąpieli dla mężczyzn, 

pianki do golenia, pianki [kosmetyki], pianki pod prysznic, 

płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do kąpieli dla mężczyzn, 

odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki nawilżające 

do włosów, odżywki do włosów, odżywki do włosów męskie, 

mydła, mydła toaletowe, kremy z fi ltrem przeciwsłonecznym, 

kremy przed goleniem, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy 

przeciwzmarszczkowe dla mężczyzn, kremy przeciw sta-

rzeniu się skóry, kremy przeciw starzeniu się skóry dla męż-

czyzn, kremy po goleniu, kremy odżywcze, kremy odżywcze 

dla mężczyzn, kremy oczyszczające, kremy ochronne, kremy 

na noc, kremy na noc dla mężczyzn, kremy na dzień, kremy 

na dzień dla mężczyzn, kremy do twarzy [kosmetyki], kremy 

do twarzy, kremy do twarzy dla mężczyzn, kremy do golenia, 

kolońska (Woda -), kosmetyki, kosmetyki dla mężczyzn, krem 

do twarzy, krem do twarzy dla mężczyzn, krem pod oczy, 
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krem pod oczy dla mężczyzn, dezodoranty, dezodoranty dla 

mężczyzn, dezodoranty do użytku osobistego, dezodoranty 

do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], dezodoranty 

do użytku osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty i an-

typerspiranty, dezodoranty i antyperspiranty dla mężczyzn, 

dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty przeciwpotne dla 

mężczyzn, dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], dez-

odoranty w kulce [przybory toaletowe] dla mężczyzn, 16 afi -

sze, plakaty, afi sze, plakaty z papieru lub kartonu, banery wy-

stawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, 

broszury, drukowany materiał promocyjny, katalogi, kartony 

do pakowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe 

pudełka na prezenty, kartony z tektury do pakowania, karto-

ny na prezenty, kartonowe pudełka do pakowania, w formie 

składanej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie go-

towej, kartonowe pudełka do pakowania, karton opakowa-

niowy, kalendarze ścienne, kalendarze drukowane, materiały 

do pakowania z kartonu, materiały do pakowania z papieru, 

materiały drukowane, papier i karton, publikacje reklamowe, 

pudełka tekturowe, 35 badania marketingowe w dziedzinie 

kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pie-

lęgnacji urody, badania opinii publicznej, marketing dotyczą-

cy promocji, reklama i marketing, usługi reklamowe, marke-

tingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, 41 edukacja, rozrywka 

i sport, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 

organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, orga-

nizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez 

sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizo-

wanie imprez sportowych, organizowanie zawodów sporto-

wych i imprez sportowych, organizowanie zawodów spor-

towych, 44 doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 

konsultacje dotyczące kosmetyków, pielęgnacja urody, usługi 

doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące pielę-

gnacji urody, usługi doradcze dotyczące kosmetyków.

(210) 465285 (220) 2016 12 16

(731) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) ANCONA

(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 

domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble ku-

chenne, segmenty mebli ściennych, stoły, krzesła, komody, 

witryny, biurka, regały, szafki, ławy, fronty meblowe, fronty 

kuchenne.

(210) 465286 (220) 2016 12 16

(731) HELENIAK ADAM MOTONITA, Gdańsk

(540) Husar

(531) 27.05.01, 03.07.17

(510), (511) 25 odzież skórzana dla motocyklistów, obuwie 

i nakrycia głowy dla motocyklistów, odzież dla motocykli-

stów, odzież ochronna dla motocyklistów, kurtki, rękawice, 

buty motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocykli-

stów, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), kombinezo-

ny, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, odzież o ter-

moizolacyjnych właściwościach, bielizna termo-aktywna, 

skarpety termo - aktywne, termo - aktywne nakrycia głowy, 

kominiarki.

(210) 465320 (220) 2016 12 16

(731) ROSA MARCIN, Rawa Mazowiecka

(540) VITAMARKET.pl

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia punktów 

sprzedaży, również internetowej, oferujących różnorodne 

towary konsumpcyjne, w tym żywność, artykuły spożywcze, 

artykuły przemysłowe, kosmetyki, środki czystości, produk-

ty farmaceutyczne i weterynaryjne, aparatura i instrumenty 

chirurgiczne, medyczne i weterynaryjne, artykuły ortope-

dyczne, sprzęt i artykuły biurowe, materiały piśmienne i ar-

tykuły papiernicze, usługi obejmujące doradztwo handlowe 

w zakresie wyposażenia aptek i szpitali w meble i sprzęt biu-

rowy, w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne 

dla celów medycznych, w aparaty i instrumenty chirurgicz-

ne, medyczne i weterynaryjne.

(210) 465354 (220) 2016 12 19

(731) ZONTEK MARCIN QUO VADIS, Kłodzko

(540) GARDEN APARTMENTS

(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 

43 tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 465359 (220) 2016 12 19

(731) LEŚNICZÓWKA M. OSIEKA, P. ZYGMUNT I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Gościejowice

(540) LEŚNICZÓWKA est. 1984

(531) 03.04.13, 03.04.14, 03.04.16, 05.03.20, 08.05.01, 08.05.02, 

26.05.01, 26.05.15, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.11, 

27.05.01, 27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 29 dziczyzna, wędliny z dziczyzny, ekstrakty 

mięsne, mięso, ryby, drób, jagody konserwowane, owoce le-

śne konserwowane, zioła, 31 produkty leśne, grzyby świeże, 

jagody, choinki bożonarodzeniowe, zioła świeże, 35 reklama, 

sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa towarów takich 

jak: dziczyzna, wędliny z dziczyzny, ekstrakty mięsne, mięso, 

ryby, drób, jagody konserwowane, owoce leśne konserwo-

wane, zioła, produkty leśne, grzyby świeże, jagody, choinki 

bożonarodzeniowe, zioła świeże, 41 organizowanie polo-
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wań, organizowanie widowisk plenerowych, organizowanie 

wycieczek i obozów rekreacyjnych, 43 usługi hotelowe, usłu-

gi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomicz-

na z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 

restauracyjne.

(210) 465411 (220) 2016 12 19

(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Start do Nart

(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, or-

ganizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji 

radiowej, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranża-

cja wydarzeń w celach reklamowych, promocje i pośrednic-

two w sprzedaży, sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz 

sponsorów, reklama w sieci komputerowej, usługi reklamo-

we, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materia-

łów reklamowych, 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, wypożyczanie czasu 

i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicz-

nej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja 

programów radiowych, zapis wybranych danych i określe-

nie ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów 

radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, 38 usługi 

agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności 

i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez termi-

nale komputerowe, emisja programów radiowych i tele-

wizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych 

i telewizyjnych,transmisja dźwięku i informacji w tym pro-

gramów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne 

sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off -line, 

przez Internet, organizowanie i rozpowszechnianie progra-

mów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portalu interne-

towego obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem In-

ternetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, 

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, 

prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja progra-

mów, poczta elektroniczna, wykorzystanie znaku w rekla-

mie, promocji, sponsoringu i wskazaniach sponsoringowych 

w/w usług, 41 organizowanie i prowadzenie gier i konkur-

sów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów mu-

zycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 

sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkur-

sów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez 

i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i pro-

wadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, orga-

nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie roz-

rywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych 

i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, or-

ganizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, 

organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyj-

nych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie 

i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa 

koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, kon-

certy muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze 

i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-

niem i prowadzeniem koncertów, nauka jazdy na nartach, 

instruktaż w zakresie sportów zimowych, usługi w zakresie 

produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,, 

organizacja czasu wolnego, usługi w zakresie opracowywa-

nia reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, 

sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, prowadzenie 

i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach 

rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościo-

wych, organizowanie pokazów i widowisk artystycznych.

(210) 465413 (220) 2016 12 19

(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) We mnie jest rock

(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 obra-

zu, z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompakto-

we, dyski optyczne, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, 

dyski magnetyczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, 

publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach kom-

puterowych, 16 materiały reklamowe papierowe, materiały 

drukowane, afi sze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki, 

albumy, broszury, kalendarze, fotografi e, reprodukcje grafi cz-

ne, katalogi, ulotki, wydruki grafi czne, naklejki i nalepki, pe-

riodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły 

biurowe, artykuły papiernicze, banery, komiksy, postery i pla-

katy, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty 

muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, 

obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, promocja radiowa przez 

Internet, organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamo-

wej agencji radiowej, usługi publikowania tekstów reklamo-

wych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, promocje 

i pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż czasu radiowego, re-

klama w sieci komputerowej, usługi reklamowe, dystrybucja 

i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, 

uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie re-

klamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa han-

dlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług 

za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych 

i bezprzewodowych, wypożyczanie czasu i powierzchni 

reklamowej w mediach komunikacji publicznej, 38 emisja 

radiowa, radiofonia, transmisja programów radiowych, nada-

wanie programów drogą radiową, przekazywanie informacji 

za pomocą radia, emisja programów telewizyjnych i radio-

wych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, 

transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyj-

nych, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, emisja 

programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem 

sieci kablowych lub bezprzewodowych, usługi w zakresie 

transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie in-

ternetowych emisji radiowych, usługi agencji informacyjnej 

w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, trans-

misja dźwięku i informacji w tym programów i audycji ra-

diowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe 

i bezprzewodowe, w tym on-line i off -line, przez Internet, or-

ganizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych 

i rozrywkowych, transmisja dźwięku i informacji w tym pro-

gramów 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, organizowanie i rozpowszechnianie programów 

edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych 

i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące 

m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tek-

stowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organi-

zowanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie 

publikacji poprzez sieć internetową, 41 usługi w zakresie 

produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, 
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w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie 

rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej 

za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostar-

czanie informacji dotyczących programów radiowych i tele-

wizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 

sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio-

wej i telewizyjnej, prowadzenie i udział w koncertach, spek-

taklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, 

obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usłu-

gi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu 

i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi pro-

dukcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki 

oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednic-

twem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zle-

cenie 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, streaming dostarczany 

on-line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie informa-

cji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, im-

prez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie 

dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, 

organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycz-

nych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 

sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkur-

sów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez 

i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i pro-

wadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, orga-

nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie roz-

rywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych 

i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, or-

ganizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, 

organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyj-

nych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie 

i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa 

koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, kon-

certy muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze 

i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-

niem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie opraco-

wywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kultu-

ralnym, sportowym, edukacyjnym, organizowanie i produk-

cja pokazów i widowisk artystycznych, organizowanie festi-

wali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie festiwali 

w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach 

kulturalnych, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, orga-

nizowanie konkursów, przesłuchania do telewizyjnych kon-

kursów talentów, imprezy kulturalne, organizowanie imprez 

rozrywkowych i kulturalnych, usługi imprez muzycznych 

na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, prowa-

dzenie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i prze-

prowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizowanie 

wydarzeń muzycznych, produkcja przedstawień muzycz-

nych, produkcja koncertów muzycznych, występy muzyczne 

na żywo, widowiska muzyczne na żywo, koncerty muzyczne 

za pośrednictwem telewizji, organizowanie występów mu-

zycznych na żywo, radiowe programy rozrywkowe, radio-

we i telewizyjne usługi rozrywkowe, produkcja programów 

radiowych i telewizyjnych, układanie rozkładu programów 

radiowych [planowanie], przygotowywanie i realizacja pro-

gramów telewizyjnych i radiowych, produkcja przedstawień 

i programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie 

i prowadzenie gier, loterii i konkursów, i, usługi w zakresie 

produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, 

prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, 

imprezach rozrywkowych, kulturalnych, organizowanie po-

kazów i widowisk artystycznych.

(210) 465434 (220) 2016 12 18

(731) GRZEGÓRSKA ANNA IZABELA, Warszawa

(540) beautifulday MAKE WEDDINGS MEMORABLE est 

2002

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 41 organizacja i planowanie przyjęć, eventów 

i imprez.

(210) 465446 (220) 2016 12 20

(731) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) SZKOLNI Przyjaciele

(531) 29.01.15, 27.01.01, 27.05.01

(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy 

danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 

programowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompute-

rowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki grafi czne 

do pobierania, pliki grafi czne do ściągnięcia do telefonu ko-

mórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, 

elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publi-

kacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawie-

rające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do po-

brania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie 

programów komputerowych zapisanych na nośnikach da-

nych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowe-

go nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako 

oprogramowanie zawarte na kartridżach, kasety zewnętrz-

ne, fi lmy kinematografi czne, fi lmy do przezroczy naświetlo-

ne, płyty fonografi czne, magnetyczne nośniki danych, na-

grane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań 

cyfrowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz od-

twarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier 

komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-

tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-

tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 

oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-

terowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, 

zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycz-

nych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienio-
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nych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obej-

mujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe 

jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania, 

podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby 

tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, 

tekturowe maty stołowe, fi gurki wykonane z tektury, pod-

stawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komik-

sy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, 

wydruki grafi czne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, pe-

riodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, bro-

szury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, artykuły pi-

śmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy 

do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory 

kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także 

w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, za-

kładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowy-

mi, rysunki, obrazy, fotografi e, obrazki, kalendarze, długopisy, 

ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malar-

skie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tek-

tury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucz-

nych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kal-

komanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorą-

co, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, 

gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzenia-

mi, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania 

i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wysta-

wowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, 

kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, 

także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem tech-

nik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, sa-

modzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania 

materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych 

i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i roz-

powszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 

w tym w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w roz-

powszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Inter-

necie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpo-

średniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii 

reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów re-

klamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni 

reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, organizowa-

nia subskrypcji w zakresie publikacji także on-line dla osób 

trzecich, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, 

transkrypcji wiadomości i danych, pozyskiwania i systematy-

zacji danych w komputerowych bazach danych, zarobkowe 

zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 

na rzecz osób trzecich, grupowanie na rzecz osób trzecich 

takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne 

bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagra-

ne, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kom-

puterowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki gra-

fi czne do pobierania, pliki grafi czne do ściągnięcia do telefo-

nu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne 

książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-

nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-

timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-

dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-

puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 

w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dys-

ku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie za-

warte na kartridżach, kasety zewnętrzne, fi lmy kinematogra-

fi czne, fi lmy do przezroczy naświetlone, płyty fonografi czne, 

magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-

towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia 

i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowi-

zualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym 

komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia pery-

feryjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, in-

terfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci 

urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszyst-

kich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wy-

roby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, 

tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki grafi cz-

ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-

sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 

artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały, 

urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory 

do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-

struktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, 

okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące 

artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografi e, obrazki, 

kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 

dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier 

do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pa-

kowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie 

przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalko-

manie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki 

do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, kar-

ty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne 

niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i re-

klamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papie-

rowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, ar-

tykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 

elektryczne urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącz-

nie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, w celu umożli-

wienia nabywcom dogodnego zakupu tych towarów 

w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej z katalogu oraz 

za pośrednictwem mediów elektronicznych, 38 przesyłanie 

danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów ko-

mórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazo-

wych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomuni-

kacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przy-

dzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostęp-

nianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, 

udostępniania forów internetowych, udostępnianie interne-

towych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, zapew-

nianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 

41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych 

dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dy-

daktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą 

elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych 

niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów in-

formacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-li-

ne, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, 

publikacji elektronicznych niepobieranych, elektronicznej 

małej poligrafi i, komputerowego przygotowania materiałów 

do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 

edukacji, organizowania i prowadzenia kursów, szkoleń 

i warsztatów, w tym nauczania bezpośredniego za pośred-

nictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego 

organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, or-

ganizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-

nym, organizowania i prowadzenia konferencji i sympozjów, 

organizowania wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-

nych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, te-

lewizyjnych, fi lmów oraz przedstawień, usługi w zakresie 

rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizo-

wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypoży-

czanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów 

edukacyjnych i szkoleniowych w formie fi lmów oraz zapisa-

nych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 

usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubo-

we w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji 

i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnia-
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nie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projekto-

wanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów ko-

mórkowych, tworzenie grafi ki użytkowej, konwersja danych 

lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie 

oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywa-

nie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, do-

starczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 

45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów 

komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(210) 465462 (220) 2016 12 20

(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew

(540) Instytut Praktycznej Agronomii PROCAM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 

szkoleń, sympozjów, organizowanie i prowadzenie spotkań, 

prezentacji oraz wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-

nych, usługi szkolenia zawodowego, organizowanie targów 

i wystaw w celach edukacyjnych, 44 doradztwo w zakresie 

rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie sprzętu 

rolniczego.

(210) 465466 (220) 2016 12 20

(731) BAU EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Rudna Mała

(540) HYDROCONNECT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03

(510), (511) 11 gazowe instalacje do ogrzewania pomiesz-

czeń, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, instalacje 

centralnego ogrzewania, instalacje chłodnicze, instalacje 

do celów sanitarnych, instalacje do chłodzenia powietrza, in-

stalacje do dystrybucji wody, instalacje do fi ltrowania wody, 

instalacje do fi ltrowania powietrza, instalacje do nawilżania, 

instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, instala-

cje do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania wód 

ściekowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje 

do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do schładzania 

wody, instalacje do spalania gazów, instalacje do uzdatniania 

powietrza, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do wa-

nien z hydromasażem, instalacje do wanien z masażem, 

instalacje do wanien z prysznicem, instalacje do wentylacji, 

instalacje do wyciągu powietrza, instalacje do wytwarzania 

pary, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do za-

opatrywania w wodę pitną, instalacje do zmiękczania wody, 

instalacje fi ltrujące powietrze, instalacje grzewcze, instalacje 

grzewcze do cieczy, instalacje grzewcze do powietrza, in-

stalacje grzewcze na gaz, instalacje grzewcze o obiegu za-

mkniętym, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, 

instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyza-

cji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdat-

niania powietrza, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje 

i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sa-

nitacji, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], 

instalacje kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje 

klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje łazienko-

we, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje 

łazienkowe służące do dostarczania wody, instalacje nawil-

żające powietrze, instalacje oczyszczania ścieków, instalacje 

ogrzewania podłogowego, instalacje prysznicowe, instalacje 

regulacyjne do rur wodnych, instalacje sanitarne, instalacje 

sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 

instalacje sanitarne przenośne, instalacje wentylacyjne, sys-

temy hvac (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 37 budo-

wa i konserwacja rurociągów, budowa rurociągów, budowa 

rurociągów eksploatacyjnych, budowa szybów wentylacyj-

nych, czyszczenie instalacji wodociągowych, czyszczenie rur 

kanalizacyjnych, instalacja gazociągów i wodociągów, insta-

lacja i naprawa rurociągów, instalacja izolacji rur, instalacja, 

naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, 

naprawa i konserwacja rur kotłowych, instalacja, naprawa 

i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja pieców prze-

mysłowych, instalacja przewodów wodociągowych, insta-

lacja rurociągów, instalacja sprzętu hydraulicznego, instala-

cja systemów do gromadzenia wody deszczowej, instalacja 

systemów do odprowadzania wody deszczowej, instalacja 

systemów do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja syste-

mów do zbierania wody deszczowej, instalacja systemów 

inżynierii środowiska, instalacja systemów ogrzewania sło-

necznego, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyj-

nych, instalacja szamb, instalacja urządzeń do chłodzenia, 

instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń 

[clean room], instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodze-

nia, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instala-

cja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, 

instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń 

łazienkowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja 

urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo 

kanalizacyjnych, instalacja zbiorników na wodę deszczową, 

instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawy pie-

ców, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 

(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konser-

wacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie 

oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz 

naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie syste-

mów rurociągów do przesyłania cieczy, instalowanie syste-

mów rurociągów do przesyłania pary wodnej, instalowanie 

systemów rur przewodzących gazy, instalowanie systemów 

rur doprowadzających gaz, izolacja rurociągów, izolacja rur, 

inżynieria wodno-lądowa w zakresie terenów wiejskich, in-

stalowanie urządzeń sanitarnych, izolowanie rurociągów, 

konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja 

i naprawa kanałów deszczowych, konserwacja i naprawa 

kotłów na paliwa stałe, konserwacja i naprawa rur odpływo-

wych, konserwacja i naprawa rurociągów, konserwacja i na-

prawa systemów rurociągów, konserwacja i naprawa urzą-

dzeń do oczyszczania wody, konserwacja i naprawy instala-

cji grzewczej, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

konserwacja rur kanalizacyjnych, konserwacja rurociągów, 

konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, modernizacja 

instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji 

do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrze-

wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, modernizacja 

instalacji do ogrzewania budynków, montaż i naprawa insta-

lacji grzewczych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, 

montaż instalacji do zmiękczania wody, montaż instalacji 
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kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż insta-

lacji przemysłowych, montaż urządzeń centralnego ogrze-

wania, montaż urządzeń grzewczych, montaż zmiękczaczy 

wody, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chło-

dzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, na-

prawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i kon-

serwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja 

urządzeń grzewczych, naprawa instalacji do zaopatrzenia 

w wodę, naprawa instalacji sanitarnych, naprawa lub konser-

wacja gazowych podgrzewaczy wody, naprawa lub konser-

wacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa systemów kanali-

zacji, naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa urządzeń 

do oczyszczania wody, naprawa urządzeń do odzyskiwania 

ciepła, naprawa urządzeń do wentylacji, naprawa urządzeń 

do zaopatrzenia w wodę, naprawa urządzeń ogrzewczych, 

odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji 

wodno kanalizacyjnych, renowacja instalacji przemysłowych, 

serwisowanie rur kanalizacyjnych, serwisowanie rurociągów, 

układanie i budowa rurociągów, układanie rur, układanie ru-

rociągów, usługi czyszczenia kanalizacji, usługi czyszczenia 

przewodów wentylacyjnych, usługi czyszczenia rur, usługi 

czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi hydrauliczne, 

usługi instalowania rur, usługi wykonawców w zakresie insta-

lacji grzewczej, usługi wykonawców w zakresie instalacji kli-

matyzacyjnych, 42 opracowywanie projektów technicznych, 

opracowywanie projektów technicznych do projektów bu-

dowlanych, projektowanie budowlane, projektowanie i pla-

nowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody 

i wody ściekowej, projektowanie i planowanie techniczne 

instalacji do ogrzewania, projektowanie i planowanie tech-

niczne systemów kanalizacyjnych, projektowanie i planowa-

nie techniczne oczyszczalni wody, projektowanie ogrzewa-

nia, usługi projektowania, usługi projektowania techniczne-

go związane z instalacjami do ogrzewania, usługi projekto-

wania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 

do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane 

z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, usługi projektowa-

nia technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 

sanitarnymi.

(210) 465468 (220) 2016 12 20

(731) FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Bydgoszcz

(540) FOD 1865

(531) 15.01.01, 27.05.01, 29.01.12

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

podajniki (części maszyn), stoły do pił, obrabiarki, obudowy 

(części maszyn), osłony maszyn, frezarki .

(210) 465478 (220) 2016 12 21

(731) POT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Ortonet GABINETY ORTODONTYCZNE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.12, 26.11.01, 

26.11.12

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 

(szkolenia), seminariów, konferencji, 44 usługi ortodontycz-

ne, dentystyczne, medyczne.

(210) 465479 (220) 2016 12 21

(731) WIŚNIEWSKI DARIUSZ, Warszawa

(540) AÏOLI inspired by

(531) 27.05.01

(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-

czem, produktami i transportem, restauracje, usługi restau-

racyjne, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania 

na wynos, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 465507 (220) 2016 12 21

(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH

(540) ZILIBRA

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

środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetycz-

na i substancje przystosowane do celów medycznych lub 

weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwal-

czania robactwa; fungicydy.

(210) 465518 (220) 2016 12 21

(731) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów

(540) Tygryski

(531) 19.03.03, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki ku-

kurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani 

wyrobami cukierniczymi, produkty przemiału zbóż w po-

staci paluszków, chipsy jako produkty zbożowe, ryż prepa-

rowany, płatki śniadaniowe, płatki owsiane, słone przekąski 

ze zboża, produkty zbożowe, przekąski zbożowe, przekąski 

ryżowe, wafl e ryżowe, krakersy, produkty na bazie kukurydzy 

(popcorn).
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(210) 465519 (220) 2016 12 21

(731) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów

(540) 

(531) 19.03.03, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.13

(510), (511) 29 chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki ku-

kurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani 

wyrobami cukierniczymi, produkty przemiału zbóż w po-

staci paluszków, chipsy jako produkty zbożowe, ryż prepa-

rowany, płatki śniadaniowe, płatki owsiane, słone przekąski 

ze zboża, produkty zbożowe, przekąski zbożowe, przekąski 

ryżowe, wafl e ryżowe, krakersy, produkty na bazie kukurydzy 

(popcorn).

(210) 465521 (220) 2016 12 21

(731) TVPASJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(540) Pasjatv

(510), (511) 38 rozpowszechnianie programów telewizyj-

nych, reportaży, fi lmów dokumentalnych i fabularnych, wi-

dowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-

tywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, emisja treści 

wideo, emisja programów telewizyjnych, emisja fi lmów 

za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj-

nych za pośrednictwem Internetu, emisja programów tele-

wizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie (VOD), usługi 

emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej roz-

rywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci 

komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z kompu-

terowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, 

organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 

udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 

obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 

także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 

w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, świa-

tłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyj-

nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego .

(210) 465528 (220) 2016 12 22

(731) GRAB GRZEGORZ TOYS-COM, Koszalin

(540) JOY 4KiDS!

(531) 29.01.15, 27.05.01

(510), (511) 12 rowery, rowerki trójkołowe, rowery elektrycz-

ne, rowery dziecięce, pojazdy akumulatorowe dla dziaeci, go-

karty dla dzieci, foteliki samochodowe, wózki głębokie, spa-

cerowe, wielofunkcyjne, akcesoria do wózków dziecięcych, 

śpiworki, torby, pokrowce i pokrycia, gondole, parasoliki.

(210) 465534 (220) 2016 12 22

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug, CH

(540) ALPEJSKIE MLECZKO

(510), (511) 30 Kakao, napoje na bazie kakao i czekolady 

oraz preparaty do wytwarzania takich napojów, czekolada, 

niemedyczne wyroby cukiernicze, zwłaszcza wyroby czeko-

ladowe i wyroby cukrowe, herbatniki, wafelki, ciasta, ciastka, 

pieczone wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożyw-

cze, mianowicie produkty z lodów, wyroby cukiernicze mro-

żone i desery, chłodzone wyroby cukiernicze i desery, pasty 

czekoladowe do smarowania.

(210) 465535 (220) 2016 12 22

(731) BEDNARSKI MAREK, Łódź

(540) CONTROL BOX

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 9 urządzenia do pomiarów precyzyjnych.

(210) 465548 (220) 2016 12 22

(731) CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH-ENERGIA I GAZ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) CUWEiG efektywność dzięki technologii

(531) 29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 35 analizy, badania, ekspertyzy dotyczące dzia-

łalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i kon-

sultacyjne, outsourcing [doradztwo biznesowe], w tym 

w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej 

lub w zakresie zarządzania relacjami z klientami, porady, do-

radztwo, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 

usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 

dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, 

dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, w tym 

kontaktowych, usługi w zakresie działalności gospodarczej 

dotyczące zakładania przedsiębiorstw, pomoc w organizo-

waniu działalności gospodarczej, organizacja działalności go-

spodarczej, prowadzenie przedsiębiorstw dla osób trzecich, 

zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 

pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w tym zadania-

mi handlowymi przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu przy 

zakładaniu przedsiębiorstw, doradztwo handlowe i plano-
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wanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, 

pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub gospo-

darczymi, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym: planowa-

nie, w tym strategiczne, dla działalności gospodarczej, opra-

cowywanie strategii przedsiębiorstw, pomoc i planowanie 

dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ich interesów, 

pomoc w zakresie planowania i funkcjonowania działalno-

ści gospodarczej, administrowanie dotyczące planowania 

działalności gospodarczej, planowanie sukcesji w fi rmach, 

doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadza-

nia nowych produktów na rynek, doradztwo w zarządzaniu 

przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, ekonomicz-

ne prognozy, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 

konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, ekspertyzy 

w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pomoc, usługi do-

radcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porówny-

wanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk 

w organizacji działalności gospodarczej), nadzór nad działal-

nością gospodarczą, w tym na rzecz osób trzecich, nadzór 

nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, przygotowy-

wanie dokumentów związanych z działalnością gospodar-

czą, przygotowywanie opracowań projektów dotyczących 

tematyki działalności gospodarczej, analiza informacji w za-

kresie działalności gospodarczej, analizy ekonomiczne do ce-

lów działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania fi rm, 

analizy gospodarcze, analiza danych biznesowych, analiza 

zysków biznesowych, analizy biznesowe rynków, obsługiwa-

nie centrali telefonicznych na rzecz innych, prace biurowe, 

planowanie spotkań biznesowych, usługi biur biznesowych, 

administrowanie usługami biurowymi, prowadzenie reje-

strów fi rm, w tym dla osób trzecich, przetwarzanie danych 

do celów administracyjnych, usługi księgowe, usługi do-

radztwa podatkowego, przygotowywanie rocznych zeznań 

podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, usługi kadrowo-pła-

cowe, administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, 

doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji per-

sonelu oraz obsadzania stanowisk, usługi zarządzania fl otą 

samochodową, usługi reklamowe, marketingowe i promo-

cyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 

marketingu i promocji, doradztwo i zarządzanie biznesowe 

w zakresie działalności marketingowej, administrowanie 

dotyczące marketingu, pomoc w zarządzaniu w zakresie 

promocji działalności gospodarczej, pomoc w zakresie dzia-

łalności gospodarczej dotycząca wizerunku fi rmy, pomoc 

w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości 

korporacyjnej, 36 usługi fi nansowe, pieniężne i bankowe, 

informacja fi nansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-

kresie fi nansów, usługi w zakresie planowania fi nansowego, 

badania fi nansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, do-

radztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem fi nansowym, do-

radztwo fi nansowe związane z inwestowaniem w infrastruk-

turę, usługi fi nansowe związane z działalnością gospodarczą, 

usługi fi nansowe dotyczące własności nieruchomości i bu-

dynków, sprzedaży mienia, konserwacji pojazdów, usługi fi -

nansowe z zakresu zarządzania majątkiem, administrowanie 

fi nansami, zarządzanie fi nansami, w tym dla fi rm zarządzanie 

aktywami i zarządzanie portfolio, usługi udzielania poży-

czek kredytów, usługi związane z rachunkami bankowymi 

i rachunkami oszczędnościowymi, usługi leasingowe, prze-

lewy i transakcje fi nansowe oraz usługi płatnicze, ściąganie 

należności i faktoring, usługi związane z podatkami [nie księ-

gowość], administrowanie programami świadczeń pracow-

niczych, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 

usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi 

doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi 

zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 

przemysłowymi lub z lokalami biurowymi, administrowanie 

sprawami fi nansowymi dotyczącymi nieruchomościami, 

usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 38 usługi 

komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, komunika-

cja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, usługi 

komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za po-

mocą środków elektronicznych, elektroniczna transmisja 

i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomo-

ści i danych, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, 

transmisja informacji do celów biznesowych, łączność po-

przez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, dostarcza-

nie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 

42 administracja serwerami, w tym pocztowymi, administro-

wanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, 

aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, 

aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, do-

radztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 

informacyjnych, eksploracja danych, hosting, oprogramo-

wanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 

komputerowego, integracja systemów i sieci komputero-

wych, projektowanie i opracowywanie systemów do wpro-

wadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania lub 

przechowywania danych, przygotowywanie programów 

komputerowych do przetwarzania danych, zarządzanie 

projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego 

przetwarzania danych [EDP], konserwacja oprogramowania 

do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie 

oprogramowania do elektronicznych baz danych, usługi 

komputerowe do analizy danych, usługi w zakresie kopio-

wania i konwersji danych, usługi kodowania danych, projek-

towanie komputerów i oprogramowania komputerowego 

do analiz i sprawozdawczości handlowej, tworzenie platform 

komputerowych na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji 

na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, 

systemów i sieci komputerowych, usługi doradcze i informa-

cyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, 

usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 

usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 

systemów informatycznych, usługi w zakresie sieci kompu-

terowej, wynajem komputerów, wynajem oprogramowania, 

usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi doradcze 

związane z wydajnością energetyczną, doradztwo specja-

listyczne związane z programowaniem komputerowym, 

projektowanie, pisanie, opracowywanie, aktualizacja lub in-

stalacja oprogramowania komputerowego, w tym oprogra-

mowania do magazynowania, przywoływania, przetwarza-

nia lub dystrybucji treści multimedialnych, oprogramowania 

rzeczywistości wirtualnej, oprogramowania systemowego, 

oprogramowania komputerowych baz danych, oprogramo-

wania do danych lub przetwarzania danych, opracowywanie 

rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, pisa-

nie na zamówienie programów komputerowych, oprogra-

mowania i kodu do tworzenia stron internetowych, pisanie 

programów kontrolnych, programowanie komputerowe 

dla branży energetycznej, programowanie komputerowe 

do przetwarzania danych, programowanie komputerowe 

w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych.

(210) 465549 (220) 2016 12 22

(731) LEW SŁAWOMIR, Borek Mały

(540) 
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(531) 20.01.17, 24.15.02, 29.01.12

(510), (511) 6 kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalo-

we, palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe, 

podpory metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe, 

pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przecho-

wywania kwasów metalowe, pojemniki do przechowywania 

żywności metalowe, pojemniki metalowe do sprężonego 

gazu lub skroplonego powietrza, pokrywy do włazów meta-

lowe, pręty ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe, prze-

grody metalowe, przewody centralnego ogrzewania meta-

lowe, metalowe przewody ciśnieniowe, metalowe przewody 

instalacyjne rozgałęźne, przewody metalowe do instalacji 

wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, armatura do metalowych 

przewodów sprężonego powietrza, zawory do metalowych 

przewodów wodociągowych, przewody wodociągowe me-

talowe, rusztowania metalowe, stopnie metalowe schodów, 

silosy metalowe, skrzynie metalowe, skrzynki na narzędzia 

metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, metalowe 

słupy telegrafi czne, szyldy metalowe, tuleje, wsporniki me-

talowe dla budownictwa, wykładziny metalowe, metalowe 

obejmy do zamocowania rur, metalowe przewody zasilają-

ce, zasuwy, zbiorniki metalowe, 11 rury kotłowe centralnego 

ogrzewania, rury do kotłów grzewczych, kotły grzewcze, 

podgrzewacze powietrza, instalacje do podgrzewaczy, in-

stalacje do fi ltrowania powietrza, 37 instalowanie i naprawy 

urządzeń dla chłodnictwa, izolowanie i uszczelnianie budyn-

ków, nadzór budowlany, budowa i konserwacja rurociągów, 

informacja budowlana, instalowanie oraz naprawa urządzeń 

klimatyzacyjnych, czyszczenie i naprawy kotłów, lakiero-

wanie, nitowanie, montaż i naprawy instalacji grzewczych, 

montaż rusztowań.

(210) 465557 (220) 2016 12 21

(731) PRIMELINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków

(540) Frania

(531) 27.05.01

(510), (511) 3 preparaty do prania, detergenty piorące 

do użytku w gospodarstwie domowym, dodatki do prania, 

dodatki do prania do zmiękczania wody, preparaty do czysz-

czenia tkanin, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki do pra-

nia tkanin, środki do namaczania prania, środki do płukania 

do prania, środki zmiękczające do prania, środki ochronne 

do prania, środki wygładzające i nadające praniu połysk, 

płyny do prania, proszki do prania, kapsułki do prania, mydła 

do prania, krochmal do prania, mydła, mydła w płynie, mydła 

w kostce.

(210) 465571 (220) 2016 12 22

(731) PAWELSKI KAMIL, WAY OFF, Warszawa

(540) Ekskluzywny Menel

(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, perfumy, bal-

samy do brody, olejki do celów kosmetycznych, szampony, 

21 grzebienie, szczotki, 25 odzież, bielizna, spodnie, bluzy, 

kurtki, koszulki z nadrukami, spodenki, 35 reklama, usługi 

reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 

bloga, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usłu-

gi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży następujących 

towarów: kosmetyki, kremy kosmetyczne, perfumy, balsamy 

do brody, olejki do celów kosmetycznych, szampony, grze-

bienie, szczotki, odzież, bielizna, spodnie, bluzy, kurtki, ko-

szulki z nadrukami, spodenki, 41 organizacja szkoleń, szkole-

nia w zakresie pielęgnacji urody, usługi edukacyjne związane 

z modą, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 

tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych 

niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów innych niż 

teksty reklamowe.

(210) 465583 (220) 2016 12 23

(731) NIKLAS ANNA NIKBUT BIS, Starogard Gdański

(540) NEEX SHOES

(531) 27.05.01, 27.05.14

(510), (511) 21 szczotki do butów, łyżki do butów, prawidła 

do butów, kopyta do napinania obuwia, gąbki do czyszczenia 

obuwia i wyrobów skórzanych, czyściki do obuwia, szmatki, 

ściereczki, grzebienie do czyszczenia obuwia, 25 obuwie, 

odzież, nakrycia głowy, paski do butów, wkładki do obuwia, 

35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, 

obuwia, odzieży i nakryć głowy, akcesoriów obuwniczych, 

usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, re-

klama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamo-

wych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach 

handlowych lub reklamowych, informacja handlowa.

(210) 465588 (220) 2016 12 23

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) Stablix pH

(510), (511) 1 chemiczne produkty pomocnicze do stoso-

wania w rolnictwie .

(210) 465591 (220) 2016 12 23

(731) RONSON DEVELOPMENT PARTNER 5 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - VITALIA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) osiedle VITALIA Klecina

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 promocja obrotu nieruchomościami miesz-

kalnymi, 36 usługi developerskie w zakresie sprzedaży 

mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzeda-

ży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, admini-

strowanie nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa, 

organizacji i zarządzania, fi nansowania przedsięwzięć inwe-

stycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu 

obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, wycena nieru-

chomości, 37 budowanie lokali mieszkalnych i osiedli miesz-

kaniowych wraz z infrastrukturą, usługi developerskie w za-

kresie budowy mieszkań, usługi budowlane, w tym usługi 
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związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, 

usługi nadzoru budowlanego, 42 usługi projektowe w zakre-

sie budownictwa, analizy techniczne w zakresie budownic-

twa i planowania urbanistycznego.

(210) 465597 (220) 2016 12 23

(731) KUBARA-KOOTSTRA IRENA, Opole

(540) ALE włosy hairextensions dredy warkoczyki

(531) 02.01.01, 02.09.12, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 44 salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie.

(210) 465643 (220) 2016 12 27

(731) FRANASIK JACEK MAX WELT, Krzywiec

(540) MAX WELT JACEK FRANASIK

(531) 07.03.11, 07.03.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe.

(210) 465654 (220) 2016 12 27

(731) S2-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rydułtowy

(540) S2-Group

(531) 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 12 amortyzatory do samochodów, amortyzato-

ry do zawieszeń pojazdów, bagażniki dachowe do pojazdów 

w postaci pojemników [boksów] do przewożenia ładunków, 

bębny hamulcowe, blokady kierownicy, błotniki do pojaz-

dów, boksy dachowe [bagażniki samochodowe], chlapacze 

do pojazdów, cylindry hamulcowe do pojazdów lądowych, 

części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, części ha-

mulcowe do samochodów, części i akcesoria do pojazdów 

lądowych, części karoserii do pojazdów, części nadwozia po-

jazdów, części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, 

dopasowane pokrowce na samochody osobowe, drążki 

skrętne do samochodów, dźwignie zmiany biegów do samo-

chodów, elementy do hamulców do pojazdów, elementy wy-

kończeniowe do wnętrz samochodów, gałki dźwigni zmiany 

biegów do pojazdów, haki holownicze do pojazdów, hamul-

ce do samochodów osobowych, hamulce do samochodów 

osobowych, kierownice do samochodów, kierunkowskazy 

do samochodów, klocki hamulcowe do samochodów, koła 

pasowe do pojazdów lądowych, koła samochodowe, kołpa-

ki do kół, korki wlewu do zbiorników paliwa do pojazdów, 

łączniki hydrauliczne do pojazdów, łańcuchy do przekładni 

do pojazdów lądowych, łańcuchy śniegowe na koła [części 

do pojazdów lądowych], linki hamulców do pojazdów, łoży-

ska kół do pojazdów lądowych, lusterka do pojazdów, maski 

silników do pojazdów, mechanizmy napędowe, w tym silniki 

do pojazdów lądowych, mieszki dźwigni zmiany biegów dla 

samochodów, misy olejowe stanowiące części skrzyń bie-

gów pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, obwody 

hydrauliczne do samochodów, opony do samochodów, pe-

dały hamulcowe do pojazdów, piasty kół, pióra wycieraczek 

do przedniej szyby do pojazdów, podłokietniki do siedzeń 

samochodowych, poduszki powietrzne [urządzenia bez-

pieczeństwa w samochodach], pokrowce na siedzenia po-

jazdów, pompy powietrza do samochodów, przeguby uni-

wersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów 

lądowych, przekładnie zębate do pojazdów, ramiona do wy-

cieraczek, ramki do tablic rejestracyjnych, resory, sprężyny 

amortyzujące samochodowe, spojlery do samochodów, 

sprężyny amortyzacyjne będące częściami zawieszeń po-

jazdów, sprężyny amortyzujące do samochodów, sprężyny 

zawieszenia do samochodów, sprzęgła zębate do pojazdów 

lądowych, stabilizatory poprzeczne do pojazdów, szczęki 

hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, 

turbiny gazowe do pojazdów lądowych, turbiny powietrzne 

do pojazdów lądowych, układy hamulcowe do pojazdów 

i części do nich, układy zawieszenia do samochodów, wycie-

raczki przednie do samochodów, zaciski hamulca tarczowe-

go do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy hamul-

cowe do pojazdów, 35 administrowanie i organizacja usług 

sprzedaży wysyłkowej, zarządzanie w zakresie zamówień.

(210) 465655 (220) 2016 12 27

(731) BGSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl

(540) BIGSUN JEWELLERY

(531) 09.01.10, 17.02.25, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 14 biżuteria, bransoletki, breloczki, broszki, ka-

mienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kolczyki, metale 

szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjni-

ki, nici z metali szlachetnych, srebra, złota, obrączki, ozdoby, 

spinki do krawatów, mankietów, srebro nieprzetworzone lub 

kute, zegarki, złoto nieprzetworzone lub kute, 40 frezowanie, 

grawerowanie, hartowanie i obróbka metali, odlewanie me-

tali, posrebrzanie, pozłacanie, złocenie.
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(210) 465657 (220) 2016 12 27

(731) SZAFIRSKA ALICJA, Marki

(540) Instytut Sztuki Zdrowia

(531) 05.03.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne, diete-

tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suple-

menty diety do celów leczniczych, 35 badania rynkowe, 

usługi marketingowe, reklama, 42 badania w dziedzinie ko-

smetyki, badania oraz usługi naukowe i techniczne, usługi 

badawcze, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, porady 

w zakresie farmakologii, usługi w zakresie higieny i urody dla 

ludzi, usługi medyczne, usługi terapeutyczne i telemedycz-

ne, salony piękności, usługi klinik medycznych, fi zjoterapia.

(210) 465658 (220) 2016 12 27

(731) MARFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) Bruno Conti Home Collection

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12

(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa 

i pościelowa, bieżniki stołowe, dzianina, kołdry, metki, narzu-

ty na łóżka, podszewki [tkaniny], pokrowce i narzuty na me-

ble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na me-

ble z tkanin, pokrycie na materace, poszewki na poduszki 

[poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, ręczniki, ręka-

wice kąpielowe, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapie-

rowe, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], tekstylne ręczniki 

do twarzy, tkaniny bawełniane, uchwyty do zasłon z mate-

riałów tekstylnych, zasłony, zasłony prysznicowe z materia-

łów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny 

lub z tworzyw sztucznych, 25 bielizna osobista, biustonosz, 

bokserki, czapki jako nakrycia głowy, fartuchy jako odzież, 

garnitury, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki sporto-

we, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spód-

nico - spodenki, stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, 

27 dywany, chodniki i maty, kilimy dekoracyjne nie z mate-

riałów włókienniczych. maty, maty antypoślizgowe, maty 

z plecionej liny na stoki narciarskie, podkładki pod dywany, 

pokrycia podłogowe.

(210) 465659 (220) 2016 12 27

(731) DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Więckowice

(540) MOJA KREW

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 5 suplementy diety wspierające układ krążenia, 

środki spożywcze wspierające układ krwionośny do celów 

medycznych, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, in-

westowanie funduszy na cele charytatywne.

(210) 465661 (220) 2016 12 27

(731) KUROSZCZYK ROBERT SENSORWAG, Ostrów 

Wielkopolski

(540) SensorWag

(531) 17.03.01, 17.03.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 

26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 9 wagi, wagi kontrolne, wagi pocztowe, wagi 

kieszonkowe, wagi kuchenne, wagi elektryczne, wagi elek-

troniczne, wagi łazienkowe, wagi sprężynowe, mówiące 

wagi, wagi precyzyjne, instalacje wagowe, ciężarki do wag, 

wagi do listów, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, wagi dla 

niemowląt, cyfrowe wagi łazienkowe, przyrządy do pomiaru 

wagi, wagi do celów medycznych, przenośne cyfrowe wagi 

elektroniczne, elektroniczne wagi do użytku osobistego, 

elektroniczne wagi do użytku kuchennego, wagi do listów 

do użytku biurowego, wagi do listów do użytku domowego, 

urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek umownych, 

wagi do pomiaru tkanki tłuszczowej do użytku domowego, 

37 naprawa wag, serwis wag.

(210) 465667 (220) 2016 12 27

(731) BARAN PRZEMYSŁAW FLOSTAR, Dąbrowa Górnicza

(540) Flostar USŁUGI PORZĄDKOWE

(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 37 sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomo-

ści, sprzątanie sklepów, sprzątanie domów, sprzątanie szkół, 

sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie pomiesz-

czeń biurowych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie 

bojlerów przemysłowych, sprzątanie terenów publicznych, 

usługi sprzątania fabryk, sprzątanie budynków użyteczno-

ści publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzą-

tanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie budynków 

i terenów przemysłowych, sprzątanie dróg dojazdowych 

na budowy, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprząta-

nie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie 

budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie pod-

daszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie nieruchomości, sprząta-

nie obiektów przed imprezami i po imprezach, sprzątanie 

placów budowy, sprzątanie terenów miejskich, czyszczenie 

pomników, czyszczenie maszyn, czyszczenie mebli, czysz-

czenie ubrań, czyszczenie odzieży, czyszczenie budynków, 

czyszczenie okien, mycie okien, czyszczenie dywanów, 

czyszczenie basenów, czyszczenie pojazdów, czyszczenie 

aut, usuwanie graffi  ti, usługi w zakresie oczyszczania przez 

szorowanie, usługi związane ze sprzątaniem przemysłowym, 

usuwanie gruzu (usługi budowlane), polerowanie (czyszcze-

nie), polerowanie podłóg, oczyszczanie terenu, zewnętrzne 

i wewnętrzne sprzątanie samolotów, odśnieżanie, wyrówny-
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wanie terenu budowy, kopanie ziemi, udzielanie informacji 

związanych ze sprzątaniem budynków, 44 pielęgnacja ogro-

dów lub rabat kwiatowych, pielęgnacja trawników, sadzenie 

roślin, sadzenie drzew, sadzenie drzew ogrodowych, zwal-

czanie chwastów, usługi ogrodnicze.

(210) 465669 (220) 2016 12 27

(731) AMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec

(540) NA WYPASIE Steak’i DOJRZEWAJĄCE z Gospodarstwa

(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 09.01.10, 26.11.02, 27.05.01, 

29.01.13

(510), (511) 29 gotowe posiłki z mięsa (mięso jako główny 

składnik), mięso pokrojone w plastry, mięso gotowe do spo-

życia, burgery, burgery mięsne, burgery warzywne, wywar 

bulion, steki z mięsa, steki z ryb, befsztyk z siekanej wołowiny 

(hamburger), mięso wołowe, 35 usługi handlu detalicznego 

w zakresie żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym 

zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, 

usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie, 

bufety.

(210) 465674 (220) 2016 12 27

(731) AMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec

(540) STEAKOWNIA

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 gotowe posiłki z mięsa (mięso jako główny 

składnik), mięso pokrojone w plastry, mięso gotowe do spo-

życia, burgery, burgery mięsne, burgery warzywne, wywar 

bulion, steki z mięsa, steki z ryb, befsztyk z siekanej wołowiny 

(hamburger), mięso wołowe, 35 usługi handlu detalicznego 

w zakresie żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym 

zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, 

usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie, 

bufety.

(210) 465675 (220) 2016 12 27

(731) LAMINA INDUSTRIAL POLAND-MAREK LECH, 

WACŁAW LECH SPÓŁKA JAWNA, Legnica

(540) OptiBox

(531) 27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 6 metalowy osprzęt do kredensów, metalo-

wy osprzęt klamek do drzwi, osprzęt metalowy do mebli, 

35 sprzedaż detaliczna mebli, sprzedaż hurtowa mebli, 

sprzedaż detaliczna osprzętu metalowego do mebli, sprze-

daż hurtowa osprzętu metalowego do mebli, sprzedaż deta-

liczna osprzętu niemetalowego do mebli, sprzedaż hurtowa 

osprzętu niemetalowego do mebli, prowadzenie sprzedaży 

wysyłkowej z wykorzystaniem katalogu towarów w zakresie 

elementów mebli, osprzętu metalowego i niemetalowego 

do mebli.

(210) 465679 (220) 2016 12 27

(731) VAN NGOC HOANG MIHO NIERUCHOMOŚCI, 

Warszawa

(540) Xic Lo

(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restaura-

cjach i barach, restauracje oferujące dania na wynos, obsługa 

gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-

portem (catering).

(210) 465691 (220) 2016 12 21

(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) 

(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 29.01.12

(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, or-

ganizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji 

radiowej, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranża-

cja wydarzeń w celach reklamowych, promocje i pośrednic-

two w sprzedaży, sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz 

sponsorów, reklama w sieci komputerowej, usługi reklamo-

we, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materia-

łów reklamowych, 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, wypożyczanie czasu 

i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicz-

nej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja 

programów radiowych, zapis wybranych danych i określenie 

ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów ra-

diowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, 38 usługi agen-

cji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wia-

domości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale 

komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, 

transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjny-

ch,transmisja dźwięku i informacji w tym programów i audy-

cji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodo-

we i bezprzewodowe, w tym online i offl  ine, przez Internet, 

rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywko-

wych, jako emisja, usługi portalu internetowego obejmują-

ce m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji 

tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, rozpowszechnia-
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nie programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie 

i organizowanie transmisji, retransmisja programów, poczta 

elektroniczna, 41 organizowanie i prowadzenie gier i kon-

kursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 

muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkur-

sów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i kon-

kursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez 

i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i pro-

wadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, orga-

nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie roz-

rywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych 

i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, or-

ganizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, 

organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyj-

nych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie 

i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa 

koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, kon-

certy muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze 

i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-

niem i prowadzeniem koncertów, nauka jazdy na nartach, 

instruktaż w zakresie sportów zimowych, usługi w zakresie 

produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,, 

organizacja czasu wolnego, usługi w zakresie opracowywa-

nia reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, 

sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, prowadzenie 

i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach 

rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościo-

wych, organizowanie pokazów i widowisk artystycznych, 

organizowanie programów edukacyjnych i rozrywkowych.

(210) 465692 (220) 2016 12 28

(731) NAJDOWSKI JAROSŁAW F.H MARCIN, Chełmża

(540) Tofi k

(510), (511) 31 ściółka dla zwierząt.

(210) 465709 (220) 2016 12 28

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wadowice

(540) POLSKI PRODUCENT

(531) 05.05.20, 05.05.21, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 owoce, także leśne i warzywa konserwowa-

ne, suszone i gotowane, duszone owoce, mrożone runo le-

śne, w tym grzyby, mrożone owoce i warzywa, runo leśne 

przetworzone, przetwory owocowe i/lub warzywne, sok (do 

celów kulinarnych), przecier i koncentrat pomidorowy, musy 

i puree owocowe, warzywne lub owocowo - warzywne, sa-

łatki owocowe, warzywne i owocowo - warzywne, pikle, zupy 

i składniki do sporządzania zup, zupy gotowe, dania gotowe 

warzywne, warzywno - mięsne i mięsne, w tym fl aki, mrożo-

ne dania gotowe warzywne, warzywno - mięsne i mięsne, 

w tym fl aki, sosy i polewy mleczno - owocowe i śmietanko-

wo - owocowe, sosy z żurawin lub borówek, galaretki, dże-

my, w tym z żurawin lub borówek, dżemy niskosłodzone, 

dżemy z dodatkiem kakao i/lub czekolady, powidła, konfi -

tury, marmolady, kompoty, 32 napoje bezalkoholowe, soki, 

nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wie-

lowarzywne oraz owocowo - warzywne, przecierowe soki, 

nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wie-

lowarzywne oraz owocowo - warzywne, soki owocowe wy-

sokosłodzone, wody stołowe, mineralne i smakowe, napoje 

smakowe i musujące, napoje izotoniczne, napoje energety-

zujące, syropy, koncentraty, wyciągi, esencje i inne preparaty 

do produkcji napojów, napoje instant zawarte w tej klasie, 

proszki i pastylki do wytwarzania napojów musujących.

(210) 465710 (220) 2016 12 28

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wadowice

(540) Witamina D₃+K₂ Polski Lek S.A.

(531) 03.11.02, 26.01.02, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 

27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do ce-

lów medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, 

suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, do-

datki witaminowe i mineralne, preparaty multiwitaminowe, 

mineralne suplementy diety dla ludzi, preparaty do celów 

farmaceutycznych.

(210) 465711 (220) 2016 12 28

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wadowice

(540) Dr Witt PREMIUM Veggie

(531) 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineral-

ne, wody stołowe, wody gazowane i smakowe, napoje izoto-

niczne i energetyczne, soki, nektary oraz napoje owocowe, 

wieloowocowe, warzywne i warzywno-owocowe, syropy 

i inne preparaty do produkcji napojów, napoje instant.

(210) 465720 (220) 2016 12 28

(731) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) medme.pl

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.13

(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dysku-

syjnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 

dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów 

audiowizualnych, dostarczanie wiadomości drogą elek-

troniczną, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, 
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elektroniczne przekazywanie wiadomości, emisja fi lmów 

za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie pli-

ków, emisja treści wideo, komunikacja za pośrednictwem 

blogów online, nadawanie programów za pośrednictwem 

Internetu, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiado-

mości, przekazywanie informacji za pomocą komputera, 

przesyłanie wiadomości, transmisja danych przez Internet, 

transmisja informacji związanych z preparatami farmaceu-

tycznymi, medycyną i higieną udostępnianie forów interne-

towych online, udostępnianie online forów do przesyłania 

wiadomości miedzy użytkownikami komputerów, zapew-

nienie dostępu do blogów online, 41 instruktaż w zakresie 

gimnastyki ciążowej, dostarczanie informacji dotyczących 

książek, dostarczanie informacji edukacyjnych, informacja 

o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczyn-

ku, informacje dotyczące działalności kulturalnej, instruktaż 

w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie pielęgnacji cia-

ła, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w za-

kresie zdrowia, produkcja fi lmów szkoleniowych, produkcja 

fi lmów w celach edukacyjnych, prowadzenie konkursów 

w Internecie, prowadzenie kursów edukacyjnych, przed-

stawianie fi lmów, publikacja materiałów edukacyjnych, 

publikowanie tekstów, szkolenia i nauczanie w dziedzinie 

medycyny, udostępnianie informacji na temat rozrywki 

za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie 

informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawność 

fi zycznej, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 

44 usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w za-

kresie opieki medycznej, doradztwo w dziedzinie rodzenia, 

udzielanie informacji związanych z usługami opieki pie-

lęgniarskiej, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 

doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony 

zdrowia, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo 

dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, 

doradztwo psychologiczne, doradztwo świadczone za po-

średnictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i uro-

dy, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo 

związane ze stomatologią, konsultacje psychologiczne, 

ochrona zdrowia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo 

medyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo 

w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, prze-

prowadzanie diagnozy chorób, udostępnianie informacji 

medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie infor-

macji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udo-

stępnianie informacji na temat karmienia piersią, udzielanie 

informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji 

medycznych, udzielanie informacji na temat stomatologii, 

udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów, 

udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetyczne-

go i rodzinnego, udzielanie informacji o urodzie udzielanie 

informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych 

z usługami medycznymi, usługi diagnostyki medycznej 

[testy i analizy], doradztwo dotyczące psychologicznego 

leczenia dolegliwości medycznych.

(210) 465728 (220) 2016 12 28

(731) YAKUDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy

(540) YAKUDO NET

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12

(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny), 

programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-

puterowe, nagrane, 42 doradztwo w zakresie oprogramowa-

nia komputerowego, instalacje oprogramowania kompu-

terowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 

projektowanie oprogramowania komputerowe.

(210) 465730 (220) 2016 12 28

(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) WÓDKA KLASYCZNA

(531) 25.01.15, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 33 wódka.

(210) 465751 (220) 2016 12 28

(731) IMPEDIO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) 

(531) 14.05.23, 24.01.03, 24.01.13, 29.01.13

(510), (511) 42 usługi programistów komputerowych.

(210) 465754 (220) 2016 12 28

(731) YAKUDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy

(540) YAKUDO

(531) 17.03.05, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 wagi, programy komputerowe (software łado-

walny), programy komputerowe nagrane, programy steru-

jące komputerowe, nagrane, 35 specjalistyczne doradztwo 

w zakresie działalności gospodarczej, wyceny handlowe, po-

zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systema-

tyzacja danych w komputerowych bazach danych, promocja 

sprzedaży dla osób trzecich, analizy systemów komputero-

wych, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 

doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 

instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja 

oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-

mowania komputerowego.
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(210) 465755 (220) 2016 12 28

(731) YAKUDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy

(540) YAKUDO VSM

(531) 17.03.05, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny), 

programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-

puterowe, nagrne, 42 doradztwo w zakresie oprogramowa-

nia komputerowego, instalacje oprogramowania kompute-

rowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 

projektowanie oprogramowania komputerowego.

(210) 465799 (220) 2016 12 29

(731) VERSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Plewiska

(540) VCM VERSEO CAMPAIGN MANAGER

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 reklama, analiza rynkowa, badania rynku, ba-

dania w dziedzinie działalności gospodarczej, edytorskie usłu-

gi w dziedzinie reklamy, materiały reklamowe, komputerowe 

bazy danych (pozyskiwanie danych), komputerowe bazy 

danych (systematyzacja danych), komputerowe zarządzanie 

plikami, wyszukiwanie w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 

produkcja fi lmów reklamowych, projektowanie materiałów 

reklamowych, sortowanie danych w bazach reklamowych, 

tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wy-

szukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie 

zbiorami informatycznymi, reklama za pośrednictwem sieci 

komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 

uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie prze-

strzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, 

38 usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], wy-

pożyczenie urządzeń do przesyłania informacji, zapewnianie 

dostępu do globalnych sieci komputerowych, przesyłanie in-

formacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po-

mocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, 

transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 

42 elektroniczna konwersja danych lub programów, instala-

cje oprogramowania komputerowego, monitoring systemu 

komputerowego przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwa-

nie danych komputerowych, projektowanie oprogramowa-

nia komputerowego, projektowanie systemów kompute-

rowych, wyszukiwarki internetowe (dostarczenie - [opraco-

wanie]), analizy systemów komputerowych, badania tech-

niczne, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo 

w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie 

[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych.

(210) 465830 (220) 2016 12 30

(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) SZWAGIER CHMIELOWE JAK TRZEBA PIWO JASNE 

PEŁNE

(531) 02.09.14, 05.07.02, 05.13.25, 08.07.01, 25.01.15, 09.01.10, 

27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 16 katalogi, biuletyny informacyjne, prospekty, 

opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, 

nalepki, etykiety z papieru, etykiety przylepne z papieru, ety-

kiety z tworzyw sztucznych, ulotki, broszury, plakaty z papie-

ru, druki, 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo pełne jasne, 

piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwa smakowe.

(210) 465838 (220) 2016 12 30

(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE

(540) MIKADEK

(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 

preparaty dietetyczne dla dzieci, 30 sól, przyprawy i dodatki 

smakowe, pikantne sosy, czatnej i pasty, keczup.

(210) 465840 (220) 2016 12 30

(731) OSTROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka

(540) GOLDEN OSTROWIA

(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, nabiał, wyroby 

z mleka, sery, twaróg, ser wiejski, serek homogenizowany, 

sery pleśniowe, serwatka, desery mleczne, jogurty, kefi ry, 

mleko w proszku, mleko zagęszczone, maślanka, napoje 

mleczne, śmietana, margaryna, koncentrat białek serwatko-

wych, jaja, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 465846 (220) 2016 12 31

(731) SYCH MARIUSZ MICHAŁ SYMAR, Piaski Rudnickie

(540) SYMAR

(510), (511) 9 siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki 

zabezpieczające przed wypadkami, 28 siatki [artykuły spor-

towe], 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, pozyskiwa-

nie danych do komputerowych baz danych, prezentowanie 
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produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, re-

klama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy kore-

spondencyjne, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu.

(210) 465855 (220) 2017 01 02

(731) ŻBIKOWSKI SZYMON, Konstancin-Jeziorna

(540) hipoalergicznie24.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06, 26.01.21

(510), (511) 3 kosmetyki dla alergików, 20 pościel hipoaler-

giczna, 25 odzież dla alergików, 28 zabawki hipoalergiczne.

(210) 465905 (220) 2017 01 03

(731) ALGA-WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gójsk

(540) ALGA WOOD

(531) 05.01.01, 05.01.07, 05.01.10, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 

26.04.18, 29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 19 altany [konstrukcje niemetalowe], boazerie, 

konstrukcje budowlane niemetalowe, deski [drewno bu-

dowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], 

drewniane forniry, drewno budowlane, drewno częściowo 

obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku 

domowego, drewno na profi le, drewno obrobione,nieme-

talowe elementy budowlane w postaci płyt, listwy nieme-

talowe, materiały budowlane niemetalowe, parkiety, płyty 

budowlane niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe 

płyty parkietowe, schody (stopnie) niemetalowe, słupy nie-

metalowe dla budownictwa, szalówki [ciesielstwo], okładzi-

ny drewniane.

(210) 465945 (220) 2017 01 04

(731) PAKOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) PAKOMATIC

(510), (511) 6 metalowe pojemniki i artykuły do transportu 

i pakowania, pojemniki metalowe, metalowe skrzynki, meta-

lowe skrzynki pocztowe, kapsuły [kontenery metalowe], me-

talowe pudełka do przechowywania, przenośne konstrukcje 

metalowe, przenośne budynki metalowe, kabiny metalowe, 

metalowe kioski [konstrukcje], regały z metalu na przesyłki 

[konstrukcje], skarbce i sejfy, z metalu, 7 dystrybutory automa-

tyczne, roboty [maszyny], automaty do sprzedaży, 39 prze-

wożenie i dostarczanie towarów, usługi kurierskie, odbieranie 

i dostarczanie paczek i towarów, organizowanie odbierania 

paczek, pakowanie i składowanie towarów, udzielanie infor-

macji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i pa-

czek, informacja o składowaniu, informacja o transporcie.

(210) 465947 (220) 2017 01 04

(731) WIELSPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo

(540) Wielspin

(510), (511) 43 usługi hotelarskie, gastronomiczne, obsługa 

przyjęć okazjonalnych, kawiarnie, restauracje, kafeterie i bary, 

przygotowywanie dań i napojów na wynos, catering, rezer-

wacje hotelowe i biletowe, obsługa turystów i podróżnych, 

opieka nad dziećmi, wynajmowanie sal na posiedzenia, pro-

wadzenie domów opieki dla osób starszych lub potrzebu-

jących pomocy, 44 usługi fi zykoterapii, masażu, opieki me-

dycznej, porady psychologiczne, rekonwalescencja, usługi 

świadczeń zdrowotnych służące do przywracania, poprawy 

lub zachowania zdrowia, badania, porady lekarskie, leczenie, 

badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, pro-

wadzenie punktów usługowych zapewniających korzystanie 

z kąpieli i wszelkich udogodnień toaletowych, prowadzenie 

gabinetów kosmetycznych i salonów piękności.

(210) 465988 (220) 2017 01 04

(731) BUDNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) BUDNER Sp. z o.o.

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach majątku 

nieruchomego, usługi developerskie związane z inwestycja-

mi kapitałowymi w nieruchomości, zarządzanie nierucho-

mościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w sprzeda-

ży domów i lokali, wynajem mieszkań i pomieszczeń biuro-

wych, zarządzanie majątkiem nieruchomym i nieruchomo-

ściami, 37 rozbiórka i przygotowywanie terenu pod budowę, 

roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie robót bu-

dowlanych, wykończeniowych, pozostałe specjalistyczne 

roboty budowlane, 42 działalność w zakresie architektury 

i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

(210) 466014 (220) 2017 01 09

(731) MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

W JELENIEJ GÓRZE, Jelenia Góra

(540) Seba

(510), (511) 9 elektroniczne nośniki biletów, elektroniczne 

nośniki danych, oprogramowanie do zakupu biletu elektro-

nicznego, system elektroniczny do sprzedaży biletów.

(210) 466103 (220) 2017 01 10

(731) HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Program Ochrony Roślin ROLNICZYCH

(531) 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.11

(510), (511) 16 książki, 35 publikowanie tekstów reklamo-

wych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe.



Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 458039, 460210, 460712, 462921, 463228, 463694, 464334, 464566, 465034, 465048, 465588

2 458039, 460712, 462921, 464566

3 457942, 458038, 458039, 462798, 462828, 462921, 462942, 463009, 463034, 463099, 463228, 463306, 463307, 

463661, 463686, 463751, 464742, 465215, 465283, 465557, 465571, 465855

4 464566, 464832, 465034, 465048, 465215

5 457942, 459770, 460825, 460831, 460832, 462602, 462798, 462817, 462828, 463099, 463228, 463306, 463307, 

463530, 463877, 464200, 464201, 464334, 464368, 464432, 464742, 465034, 465048, 465065, 465228, 465507, 

465657, 465659, 465710, 465838

6 456403, 458039, 463424, 463520, 465549, 465675, 465945

7 458039, 458045, 458201, 458273, 459883, 465468, 465945

8 463661, 464832

9 454929, 455168, 458039, 458045, 459883, 460151, 461295, 461601, 462227, 463520, 463541, 464265, 464386, 

464401, 464552, 464686, 464700, 464832, 465413, 465446, 465535, 465661, 465728, 465754, 465755, 465846, 

466014

10 460832, 462798, 462828

11 458039, 458045, 461295, 462371, 463520, 465466, 465549

12 461395, 463520, 463650, 464566, 464716, 464720, 465242, 465528, 465654

13 464832

14 465655

16 454929, 455168, 458039, 462227, 462275, 462829, 463104, 463396, 463541, 463611, 463683, 463694, 464552, 

465065, 465189, 465283, 465413, 465446, 465830, 466103

17 463520, 464566

18 463122, 464199, 464832

19 456403, 463520, 464419, 465905

20 456403, 463122, 463424, 463650, 464205, 465285, 465855

21 456114, 458038, 458039, 462227, 463686, 465571, 465583

22 463396

24 463122, 465658

25 454929, 455168, 456114, 457580, 460825, 460831, 461946, 461947, 462227, 462829, 463298, 463395, 463396, 

463663, 463686, 464700, 464832, 465145, 465286, 465413, 465571, 465583, 465658, 465855

26 464075

27 465658

28 460151, 462784, 463683, 464832, 465145, 465846, 465855

29 456404, 457977, 458192, 460210, 462602, 463228, 463396, 463632, 464407, 464696, 465033, 465359, 465518, 

465519, 465669, 465674, 465709, 465840

30 459626, 459770, 460210, 460825, 460831, 462227, 462602, 463228, 463396, 464696, 465146, 465518, 465519, 

465534, 465838

31 459770, 462602, 463228, 463396, 464140, 464334, 464696, 464729, 464730, 465033, 465359, 465692

32 454929, 455168, 457942, 460442, 460825, 460831, 461687, 462602, 463396, 464696, 465709, 465711, 465830

33 463360, 463361, 463362, 463396, 463710, 464696, 465730

34 461295
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1 2

35 454929, 455168, 456403, 457977, 458001, 458201, 458273, 458292, 460094, 460712, 460825, 460831, 461601, 

462842, 462901, 463034, 463067, 463104, 463339, 463395, 463396, 463559, 463611, 463647, 463650, 463683, 

463694, 464265, 464281, 464401, 464419, 464552, 464566, 464577, 464578, 464588, 464695, 464698, 464700, 

465065, 465145, 465146, 465168, 465189, 465213, 465215, 465281, 465282, 465283, 465320, 465359, 465411, 

465413, 465446, 465548, 465571, 465583, 465591, 465654, 465657, 465669, 465674, 465675, 465691, 465754, 

465799, 465846, 466103

36 460096, 462275, 462901, 463067, 463104, 463396, 463520, 463647, 463983, 464265, 464552, 465084, 465189, 

465255, 465354, 465548, 465591, 465643, 465659, 465988

37 456403, 458039, 458045, 458273, 462275, 463396, 463520, 464690, 465242, 465466, 465549, 465591, 465661, 

465667, 465988

38 454929, 455168, 460096, 461601, 462227, 463278, 463396, 463520, 464281, 464386, 464552, 464577, 464578, 

465411, 465413, 465446, 465521, 465548, 465691, 465720, 465799

39 458045, 458201, 459770, 462275, 462810, 463339, 463396, 463520, 464566, 464690, 465270, 465945

40 456403, 457580, 458273, 463396, 464140, 465655

41 454929, 455168, 455629, 456403, 457404, 458001, 458192, 460094, 460151, 460825, 460831, 461601, 462227, 

462829, 462901, 463104, 463130, 463131, 463136, 463137, 463138, 463339, 463396, 463520, 463541, 463551, 

463559, 463594, 463653, 463983, 464112, 464309, 464386, 464552, 464577, 464578, 464686, 464808, 465168, 

465247, 465270, 465281, 465282, 465283, 465359, 465411, 465413, 465434, 465446, 465462, 465478, 465571, 

465691, 465720, 466103

42 454929, 455168, 455629, 456403, 458001, 461601, 462371, 463104, 463383, 463520, 463611, 463683, 464265, 

464281, 464401, 464552, 464686, 464696, 465139, 465446, 465466, 465548, 465591, 465657, 465728, 465751, 

465754, 465755, 465799, 465988

43 458192, 463060, 463339, 463396, 463983, 464309, 464698, 464808, 465247, 465354, 465359, 465479, 465669, 

465674, 465679, 465947

44 455629, 457942, 460151, 460825, 460831, 463396, 463551, 463594, 463983, 464140, 464296, 464862, 465083, 

465283, 465462, 465478, 465597, 465657, 465667, 465720, 465947

45 455343, 456403, 463647, 463983, 464552, 465255, 465446, 465479
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH

W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

11 464832

AA SKIN LAB GREEN + 463099

Agape Finanse 465255

AIOLI inspired by 465479

ALE włosy hairextensions dredy warkoczyki 465597

ALGA WOOD 465905

ALI 463661

ALLPER OFFICE SUPPLY 458039

ALPEJSKIE MLECZKO 465534

ALUHAUS 456403

amioil 464200

AN LLOW 462371

ANCONA 465285

ANIMAL PARK 455343

ATLAS 461395

atpol 465034

atpolan 465048

AUTO MOTO ARENA 464578

BABU 464695

Bakal sport Magnez Natural BAR+kakao 465033

BAKE OFF ALE CIACHO 462227

balsyr 457977

BASIA 464729

BASTEX 464075

beautifulday MAKE WEDDINGS 

MEMORABLE est 2002 465434

bella 464742

BIENIEK 463647

BIGSUN JEWELLERY 465655

BIOLANIC 464566

Bruno Conti Home Collection 465658

BUDNER Sp. z o.o. 465988

CANiS Najlepszy dla Twojego przyjaciela 459770

CARE & FUN WARSAW PETHOUSE 463594

Colari 464199

COLIBER POWDER COATINGS 460712

CONTROL BOX 465535

CRACOW LOCAL TOURS i TOURS & MORE 462810

credit.pl PIENIĄDZE BLISKO 465084

CUWEiG efektywność dzięki technologii 465548

Czekoladowy List 465146

D&D DEUTSCHE DROGERIE 465213

DB 456114

DELFIN 463131

DIABETIMED 462828

DIAGNOFON 464296

DICLOVIT 464432

dottsi makes it clean 458038

Dr Witt PREMIUM Veggie 465711

DRONY KOSMETYCZNE 463306

drzewo2 464140

EDGARD JEZYKIOBCE.PL 463683

EGO Man 463663

e-Instytucja.pl 464401

EkoNorm 463383

Ekskluzywny Menel 465571

Energy Expo Arena 464577

Essentiale Forte 463877

ESTELIA 464862

EXTRA STYLE 463009

FEMINA 463130

FESTIWAL PROMOCJI I LANSU „ŚCIERNISKO” 457404

fi sionerv 464201

Flaressi women’s fashion 463395

Flostar USŁUGI PORZĄDKOWE 465667

fl ower travel 465270

FOD 1865 465468

force care + 463751

Forscher F 459883

FOX SPORTS 1 464386

Franco Cambareri Tango 

ARGENTINO STEAKHOUSE 463060

Frania 465557

GALERIA ŁOMIANKI 463396

GARDEN APARTMENTS 465354

gEMINI internet 464281

GOLDEN OSTROWIA 465840

GRUPA ANDERS 463339

GRUPA AUTO WIMAR 465242

GymForYou 463653

hairlab 465083

HEETS FROM MARLBORO EXPERIENCE 

OF HEATED TOBACCO Unique experience 

once changed to HEETS completely. 

STOP BURNING - HEET 461295

hipoalergicznie24.pl 465855

HORTUS 464334

Hotel Przepióreczka 458192

Husar 465286

HYDRO PRECYZJA 458273
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HYDROCONNECT 465466

ICA POLSKA 462921

INDIVIDUAL 465215

Instytut Praktycznej Agronomii PROCAM 465462

Instytut Sztuki Zdrowia 465657

IZZE 460442

JESIENNE SAFARI 463559

JOY 4KiDS! 465528

Kielce IFRE EXPO 465281

KING PINEAPPLE & CIDER 463360

KONFEX 457580

KOPERNIK 463138

KOSMETYKI INDUKCYJNE 463307

KOSMOS 463136

Krok w przyszłość 463983

KRÓWKA 464730

KWETABEL 463530

LB FEMME 462942

LEŚNICZÓWKA est. 1984 465359

logicus 462784

LOTAR SOUNDS MUSIC 465168

M MEDROS 463424

m mirbud 462275

MALI ATLECI 464112

MARCHEWKA BISTRO 464698

Marsyl 464205

MARTOM 463611

MAX WELT JACEK FRANASIK 465643

MED HEMP... 463228

medhub 464686

medme.pl 465720

mFundusz Obligacji 460096

MIKADEK 465838

MMC Pomoc ASSISTANCE DLA 

MITSUBISHI MOTORS POLSKA 

TEL. 22 463 19 99 464690

MOJA KREW 465659

mokito 464588

MORS hurtownie elektryczne 463520

MOSKWA 463137

MOTONATION 464700

MPAY Wallet 464265

Music&Water Festival 458001

NA WYPASIE Steak’i DOJRZEWAJĄCE 

z Gospodarstwa 465669

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 

PIŁKI RĘCZNEJ ORKAN 460825

NEEX SHOES 465583

nitex 463122

NO DOUBT 461946

ON OFF READY 464720

open fi nance fi nanse dla każdego 464552

OptiBox 465675

Ortonet GABINETY ORTODONTYCZNE 465478

Ortopediainfo.pl 463551

osiedle VITALIA Klecina 465591

OSSYLBONE 460832

OSTRÓDZKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ ORKAN 460831

P POLKA Polska Grupa Producentów 463686

PACHNIDELKO.PL 463034

PAKOMATIC 465945

PartGroup 462842

PARTNERS in PROGRESS 465139

Pasjatv 465521

Piękna w pracy 463298

PLAY KINO 461601

polarica 456404

POLARIS 464419

Polsat SuperHit Festiwal 455168

Polsat 454929

POLSKI PRODUCENT 465709

Polskie Symulatory 463541

pregnastin 462798

PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI 464696

PROFI PARK 462901

Program Ochrony Roślin ROLNICZYCH 466103

Pszczółka 459626

QUEEN MELON & CIDER 463361

RESTO & BAR NA SERIO 2016 464808

RGŻ RADA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 463104

ROAD READY 464716

RODZINA ZDROWIA Suplement diety 

D3 Optima 462817

S SaturnTFI 465189

S2-Group 465654

SALUS NATURA 465065

Sandic 465145

Seba 466014

SensorWag 465661

SeptemberFest 460094

SIXTH SENSE 461947

Sofi derm 464368

SOKOŁÓW POLECANE NA GRILLA S

łowianki Kiełbaski z kurczaka 

93% MIĘSA Z KURCZAKA bez dodatku 

fosoranów bez glutaminianu sodu

bez osłonki 464407

SOVMLEK 460210

Stablix pH 465588

Start do Nart 465411

STEAKOWNIA 465674

STREFA dzieci 463278

SYMAR 465846
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Systemy uzdatniania wody, baseny, 

fontanny watersystem 458045

SZKOLNI Przyjaciele 465446

SZWAGIER CHMIELOWE JAK TRZEBA 

PIWO JASNE PEŁNE 465830

Targroch Filipowice 462602

Tax&more 463067

TEN WATERMELON & CIDER 463362

THE ONES 460151

TIGER DARIUSZ MICHALCZEWSKI 461687

Tofi k 465692

TRADYCJA SZLACHECKA 

Gość w Dom Bóg w Dom AD 1762 463632

Twoje plony w twoich rękach 463694

Tygryski 465518

Ultima Folie 458292

ULTIMAPACK 458201

VCM VERSEO CAMPAIGN MANAGER 465799

VITA ROSA 457942

VITAMARKET.pl 465320

VODKA PSZENICZNA WÓDKA ZERNOFF 463710

VRATISLAVIA MEDICA im. Św. JANA PAWŁA II 455629

We mnie jest rock 465413

Wielspin 465947

Witamina D3+K2 Polski Lek S.A. 465710

WÓDKA KLASYCZNA 465730

WSZYSTKIEGO MĘSKIEGO 465283

Xic Lo 465679

YAKUDO NET 465728

YAKUDO VSM 465755

YAKUDO 465754

zatwierdzone przez mamy 463650

ZDROWOLUBEK 462829

Zebra Zuzia 465247

ZILIBRA 465507

ZIZAN 465228



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.

641247 Transmetil 5

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych
Klasa

towarów

WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.  

NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

 6412475



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.

1247321 CHEVALIER SEKT 

(2016 08 19)

33

1328548 First for craftsmen

(2016 09 30, 2016 06 08)

1, 25

1328558 Wouu (2016 09 05, 2016 04 27)

CFE: 03.13.04, 04.05.15, 

27.05.01, 29.01.12

9, 16, 35, 38, 

41, 42

1328590 2016 07 05, 2016 01 14)

CFE: 02.09.04, 25.07.21, 26.01.03 9, 35, 38, 41

1328634 Mr. Sandman Spannbetttcher . fi tted sheets 

(2016 09 13)
CFE: 27.05.01 21, 24

1328652 axa care (2016 09 05, 2016 08 16)

CFE: 27.03.02, 27.05.01 3, 5, 44



WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.  

NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1328548 

3  1328652 

5  1328652 

9  1328558, 1328590 

16  1328558 

21  1328634 

24  1328634 

25  1328548 

33  1247321 

35  1328558, 1328590 

38  1328558, 1328590 

41  1328558, 1328590 

42  1328558 

44  1328652



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.

457336 2016 12 12 4

460004 2016 12 27 1, 5, 35

460008 2016 12 27 1, 5, 35

459822 2016 12 07 30, 32, 43

460973 2016 12 30 35

459803 2017 01 03 5, 32

460758 2017 01 04 3, 11, 35

460445 2017 01 09 35, 41

459556 2017 01 09 1

458486 2017 01 09 5, 44

460507 2017 01 09 30

455403 2017 01 10 32

460432 2017 01 10 35

460113 2017 01 09 5

460761 2017 01 10 35, 36, 45

459864 2017 01 10 1

460854 2017 01 10 35

459152 2017 01 13 1

459844 2017 01 09 41, 43

460434 2017 01 10 35
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