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B i U l e t y n

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BiUletyn
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 13 marca 2017 r. Nr ZT11

OgłOszeNia  O  zgłOszONych  W  URzĘDzie PaTeNTOWyM  
zNakach  TOWaROWych

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,  
mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, 
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego 
albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL



zNaki TOWaROWe zgłOszONe W TRyBie kRaJOWyM  
PO DNiU 14 kWieTNia 2016 R.

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 455996 (220) 2016 05 05
(731) PRZYGODZKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE VITPOL ZAKŁAD PRACY 
CHRONIONEJ, Długa Wieś

(540) Vitpol Degusta ... mówią, że najlepsza. NASZ No1 
KRÓLOWA PRZYPRAW

(531) 02.03.11, 05.09.01, 05.09.03, 05.09.06, 05.09.08, 05.09.24, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 29 wywar, bulion, preparaty do produkcji bulio-
nów, warzywa i owoce suszone, warzywa i owoce konserwo-
wane, ekstrakty warzywne do gotowania, zupy, przetwory 
do zup jarzynowych, składniki do sporządzania zup, kostki 
bulionowe, 30 przyprawy, mieszanki przypraw, mieszanki 
przypraw z przyprawami naturalnymi, suszonymi warzy-
wami i owocami, substancjami smakowymi i aromatami, 
preparaty przyprawowe, przyprawy suche, przyprawy ko-
rzenne, przyprawy w proszku, przyprawy do żywności, sól, 
sól z przyprawami, sól do konserwowania żywności, dodatki 
smakowe i przyprawy, sosy [przyprawy], aromaty do żywno-
ści, zioła do celów spożywczych, aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne.

(210) 456427 (220) 2016 05 16
(731) STOWARZYSZENIE INWESTORÓW 

INDYWIDUALNYCH, Wrocław
(540) Konferencja Profesjonalny Inwestor
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, public relations, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, 41 edukacja jako 
nauczanie, kształcenie praktyczne jako pokazy, organizowa-
nie i prowadzenia warsztatów w formie szkoleń, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów.

(210) 456674 (220) 2016 05 19
(731) J.P. s.r.o., Bratysława, SK
(540) JP JUSTPLAY

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 25 odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skó-
ry, odzież ze skóry, futra [odzież], garnitury, kurtki [odzież], 
płaszcze, palta, pikowane kurtki [odzież], dżerseje [ubrania], 
swetry, pulowery, poncza, koszule, koszulki z krótkim ręka-
wem, podkoszulki sportowe, sukienki, kombinezony [odzież], 
odzież nieprzemakalna, legginsy [ocieplacze], legginsy, 
spódnice, spódnico-spodnie, sukienki na szelkach, spodnie, 
paski [odzież], krawaty, podomki [szlafroki], piżamy, stroje 
plażowe, kostiumy kąpielowe, bielizna osobista, pończochy, 
skarpetki, podwiązki, biustonosze, gorsety [bielizna damska], 
majtki, kamizelki, topy sportowe, szorty [bielizna], majtki 
dziecięce [odzież], nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], 
berety, kapelusze, daszki [nakrycia głowy], nauszniki [odzież], 
ochraniacze kołnierzy, szaliki, etole [futra], rękawiczki [odzież], 
rękawiczki z jednym palcem, obuwie, botki, obuwie sporto-
we, pantofle kąpielowe, obuwie plażowe, sandały, pantofle 
domowe, 35 sprzedaż detaliczna oraz hurtowa odzieży, 
odzieży gotowej, odzieży z imitacji skóry, odzieży ze skóry, 
futer [odzieży], garniturów, kurtek, płaszczy, palt, pikowa-
nych kurtek, dżersejów [ubrań], swetrów, pulowerów, poncz, 
koszul, koszulek z krótkim rękawem, podkoszulków sporto-
wych, sukienek, kombinezonów [odzieży], odzieży nieprze-
makalnej, legginsów [ocieplaczy], legginsów, spódnic, spód-
nico-spodni, sukienek na szelkach, spodni, pasków [odzieży], 
krawatów, podomek [szlafroków], piżam, strojów plażowych, 
kostiumów kąpielowych, bielizny osobistej, pończoch, skar-
petek, podwiązek, biustonoszy, gorsetów [bielizny damskiej], 
majtek, kamizelek, topów sportowych, szortów [bielizny], 
majtek dziecięcych [odzieży], nakryć głowy, czapek [nakryć 
głowy], beretów, kapeluszy, daszków [nakryć głowy], nausz-
ników [odzieży], ochraniaczy kołnierzy, szalików, etoli [futer], 
rękawiczek [odzieży], rękawiczek z jednym palcem, obuwia, 
botków, obuwia sportowego, pantofli kąpielowych, obuwia 
plażowego, sandałów, pantofli domowych, reklama, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszech-
nianie reklam, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, 
prospektów, druków, próbek), prezentowanie produktów 
we wszystkich mediach dla celów sprzedaży detalicznej, po-
kazy towarów, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, usługi pośrednictwa w handlu, badania biznesowe, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej].
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(210) 458651 (220) 2016 07 05
(731) WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Polka.

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 31  winogrona świeże, winorośle, 33 napoje al-
koholowe, wino.

(210) 458652 (220) 2016 07 05
(731) WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Polka.

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 31 winogrona świeże, winorośle, 33 napoje alko-
holowe, wino.

(210) 458653 (220) 2016 07 05
(731) WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Polka.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 sadzonki, winogrona świeże, winorośle, wytło-
ki z owoców, 33 napoje alkoholowe, wino, 44 ogrodnictwo.

(210) 460039 (220) 2016 08 08
(731) OAK PLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) Oak Platform

(531) 05.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, 42 projektowanie gier.

(210) 460368 (220) 2016 08 16
(731) Calleja Sergio, Warszawa
(540) S Soprano CAFFE

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 26.11.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 30 kawa i mieszanki kaw, kawa nienaturalna, 
kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa liofilizowana, 
kawa słodowa, kawa aromatyzowana, kawa mielona, mro-
żona kawa, kawa niepalona, torebki z kawą, kapsułki z kawą, 
kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w po-
staci całych ziaren, kawa (palona w proszku granulowana lub 
w napojach), substytuty kawy (sztuczna kawa lub preparaty 
roślinne zastępujące kawę), cappuccino.

(210) 460627 (220) 2016 08 23
(731) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) MEDIWIPES PLUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 substancje materiały preparaty chemiczne, 
surowce naturalne, odczynniki chemiczne do stosowania 
do celów laboratoryjnych, zwłaszcza w nauce i fotogra-
fii, 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 5 produkty far-
maceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów 
medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, odczynniki chemiczne do stosowania do celów labo-
ratoryjnych w celach medycznych, 35 prowadzenie hurtow-
ni, sklepów i innych punktów sprzedaży towarów z zakresu 
produktów chemicznych, leków i materiałów i urządzeń sto-
sowanych w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń do stery-
lizacji, dezynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy 
i prowadzenia interesów świadczone na rzecz osób trzecich.

(210) 460795 (220) 2016 08 26
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! KREM 

TORTOWY SMAK ŚMIETANKOWY ZE ŚMIETANĄ 
GŁADKA, KREMOWA KONSYSTENCJA

(531) 29.01.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.14, 25.01.15, 
25.01.19, 05.03.11, 05.07.08, 08.01.25, 08.07.25, 27.05.01, 
26.01.18

(510), (511) 29 bita śmietana, sztuczna śmietana (substa-
ty produktów mlecznych), śmietana w proszku (produkty 
mleczne), 30 ciasta, tarty, ciasteczka, ciasto w proszku, kremy 
(nadzienia), nadzienia na bazie kremu budyniowego do tor-
tów i ciast, słodkie nadzienia, wyroby cukiernicze.
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(210) 461037 (220) 2016 09 02
(731) FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO, Warszawa
(540) masz głos masz wybór

(531) 26.04.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton; druki; drukowane foldery infor-
macyjne; transparenty z papieru; bilbordy; plakaty; fotogra-
fie; materiały biurowe; materiały szkoleniowe i instruktażowe  
(z wyjątkiem przyrządów), 36 sponsorowanie finansowe 
akcji mających służyć wszechstronnemu rozwojowi społe-
czeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, 
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz 
rozwoju rynku i demokracji; finansowanie akcji mających słu-
żyć wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa polskiego, 
a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kultural-
nej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demo-
kracji; organizowanie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem 
na działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową 
i oświatową na rzecz rozwoju rynku i demokracji; pomoc 
stypendialna dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolon-
tariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, 41 nauczanie, 
kształcenie, organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, 
konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form przeka-
zywania wiedzy, 45 organizowanie akcji społecznych; orga-
nizowanie kampanii społecznych mających na celu wspie-
ranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, 
a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, 
naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji.

(210) 461038 (220) 2016 09 02
(731) FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO, Warszawa
(540) masz głos masz wybór

(531) 26.04.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton; druki; drukowane foldery in-
formacyjne; transparenty z papieru; bilbordy; plakaty; fotogra-
fie; materiały biurowe; materiały szkoleniowe i instruktażowe  
(z wyjątkiem przyrządów), 36 sponsorowanie finansowe akcji 
mających służyć wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa 
polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, 
kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i de-
mokracji; finansowanie akcji mających służyć wszechstronnemu 
rozwojowi społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności 
społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej 
na rzecz rozwoju rynku i demokracji; organizowanie zbiórek 
pieniężnych z przeznaczeniem na działalność społeczną, in-
formacyjną, kulturalną, naukową i oświatową na rzecz rozwoju 
rynku i demokracji; pomoc stypendialna dla młodzieży szkolnej 
i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, 
41 nauczanie, kształcenie, organizowanie seminariów, sympo-
zjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów oraz innych 
form przekazywania wiedzy, 45 organizowanie akcji społecz-
nych; organizowanie kampanii społecznych mających na celu 
wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,  
a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, 
naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji.

(210) 461039 (220) 2016 09 02
(731) FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO, Warszawa
(540) Masz Głos

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton; druki; drukowane foldery infor-
macyjne; transparenty z papieru; bilbordy; plakaty; fotogra-
fie; materiały biurowe; materiały szkoleniowe i instruktażowe  
(z wyjątkiem przyrządów), 36 sponsorowanie finansowe 
akcji mających służyć wszechstronnemu rozwojowi społe-
czeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, 
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz 
rozwoju rynku i demokracji; finansowanie akcji mających słu-
żyć wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa polskiego, 
a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kultural-
nej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demo-
kracji; organizowanie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem 
na działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową 
i oświatową na rzecz rozwoju rynku i demokracji; pomoc 
stypendialna dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolon-
tariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, 41 nauczanie, 
kształcenie, organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, 
konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form przeka-
zywania wiedzy, 45 organizowanie akcji społecznych; orga-
nizowanie kampanii społecznych mających na celu wspie-
ranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,  
a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kul-
turalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku  
i demokracji.

(210) 461112 (220) 2016 09 05
(731) ZABORNY ŁUKASZ TRIA, Gdańsk
(540) P PROGRESSI

(531) 26.01.18, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 38 doradztwo w zakresie telekomunikacji, 
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomuni-
kacji, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie informa-
tyki i bezpieczeństwa danych informatycznych, 42 analizy 
baz danych, odzyskiwanie danych zapisanych na nośnikach 
danych, doradztwo w zakresie informatyki, doradztwo tech-
niczne w dziedzinie telekomunikacji, 45 opinie i ekspertyzy 
w zakresie prawa autorskiego, doradztwo w zakresie prawa 
autorskiego, opinie oraz ekspertyzy biegłego sądowego 
z zakresu informatyki i telekomunikacji.

(210) 461113 (220) 2016 09 05
(731) ZABORNY ŁUKASZ TRIA, Gdańsk
(540) OS RECOVERY

(531) 24.15.08, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 38 prowadzenie i udostępnianie internetowe-
go forum eksperckiego w zakresie bezpieczeństwa danych, 
zarządzania telefonami komórkowymi i sieciami telefonii 
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komórkowej a także innymi urządzeniami telekomunikacji 
i łączności, doradztwo w zakresie łączności elektronicznej, 
42 analizy baz danych, odzyskiwanie danych zapisanych 
na nośnikach danych, analizy systemów komputerowych, 
badania techniczne w zakresie informatyki, usługi badaw-
czo - rozwojowe w zakresie informatyki i telekomunikacji, 
doradztwo w zakresie informatyki, doradztwo techniczne 
w zakresie telekomunikacji.

(210) 461756 (220) 2016 09 20
(731) GAGUCKI BARTOSZ, Warszawa
(540) GROM COMBAT GIRLS
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne broszu-
ry, ulotki, biuletyny publikacje drukowane, książki, podręcz-
niki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 organizowanie 
i prowadzenie: sympozjów, konferencji, warsztatów, zjaz-
dów, imprez sportowych, obozów sportowych, obozów 
wakacyjnych, zawodów i zajęć sportowych przy użyciu 
urządzeń sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń 
sportowych, usługi trenera osobistego, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu do nurkowa-
nia, działalność instruktażowa w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, naucza-
nie, prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z umiejętności specjalistycznych i interpersonalnych, usługi 
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania 
tekstów literackich ï dydaktycznych, pisania tekstów innych 
niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż rekla-
mowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich 
nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania 
konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kul-
turalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania 
książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie 
elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, or-
ganizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób.

(210) 461963 (220) 2016 09 26
(731) BGC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) BOSETTI GLOBAL CONSULTING

(531) 01.17.02, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, analizy eko-
nomiczne do celów działalności gospodarczej, audyt spra-
wozdań finansowych, audyt w obszarze rachunkowości 
i finansów, badania ekonomiczne do celów działalności go-
spodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo podatko-
we [rachunkowość], doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego, dystrybucja materia-
łów reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, 
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby kompute-
rowych baz danych, obsługa kadrowa firm, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlo-

wymi przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
usługowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, reklama na rzecz osób trzecich, rekrutacja persone-
lu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze doty-
czące zatrudnienia, usługi doradcze w zakresie marketingu, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące re-
klamy, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi 
konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi w zakresie 
księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie sporządzania 
listy płac, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
36 analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, ba-
dania finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo finanso-
we dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe dotyczące 
podatków, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, do-
radztwo inwestycyjne, doradztwo podatkowe [nie prowa-
dzenie rachunków], doradztwo w sprawach finansowych, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, inwestycje 
finansowe, inwestycje w zakresie efektywności energetycz-
nej, inwestycje w zakresie tzw. zielonej energii, pośrednictwo 
w sprawach majątku nieruchomego, pozyskiwanie funduszy, 
usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczą-
ce inwestycji kapitałowych, usługi doradcze dotyczące kwe-
stii finansowych, usługi doradcze dotyczące umów ubez-
pieczeniowych, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi 
doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradcze związa-
ne z inwestycjami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
[nieruchomości], zarządzanie nieruchomościami, zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, 42 doradztwo dotyczące 
efektywności energetycznej, doradztwo dotyczące tzw. 
zielonej energii, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budyn-
kach, doradztwo związane z zachowaniem energii, usługi 
doradcze dotyczące zużycia energii, 45 doradztwo prawne, 
doradztwo prawne związane z prawami własności intelek-
tualnej, doradztwo prawne związane z prawami własno-
ści przemysłowej, doradztwo prawne związane z prawem 
ochrony środowiska, doradztwo prawne związane z pra-
wem pracy, doradztwo prawne związane z prawem spółek 
handlowych, ochrona praw autorskich, usługi prawne, usługi 
prawne w zakresie dotyczącym prawa ochrony środowiska, 
usługi prawne w zakresie dotyczącym prawa pracy, usługi 
prawne w zakresie dotyczącym prawa spółek handlowych, 
usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami 
własności przemysłowej, usługi prawne związane z eksplo-
atacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi 
prawne związane z ochroną praw własności przemysłowej 
i praw autorskich, usługi prawne związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

(210) 462019 (220) 2016 09 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) koral Beruśka



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2017

(531) 03.13.09, 05.05.04, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), 
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku, 
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mro-
żone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, 
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie 
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.

(210) 462028 (220) 2016 09 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SAS PERKOWSKI, OKSIEJCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Białystok-Zaścianki
(540) SUPER SPEC
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur, sodowy (ług), 
wosk do parkietów, wosk do podłóg, wybielająca (soda), 
wybielające (sole), wywabiacze plam, środki do zmięczania 
tkanin, preparaty do prania chemicznego, płyny do spryski-
waczy szyb, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
środki do szorowania, preparaty do czyszczenia, preparaty 
do mycia, preparaty do krochmalenia, saszetki zapachowe 
do bielizny, płyny antypoślizgowe do podłog, preparaty 
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produk-
cyjnych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, sole wybielające, 
soda wybielająca, preparaty do prania, wybielacze stosowa-
ne w pralnictwie, preparaty do polerowania.

(210) 462295 (220) 2016 10 04
(731) INVITE REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI, 
Wrocław

(540) INVITE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.11
(510), (511) 36 usługi polegające na administrowaniu nieru-
chomościami, usługi developerskie polegające na inwesto-
waniu w budowę nieruchomości i obrót nieruchomościami, 
usługi polegające na pośredniczeniu w handlu nierucho-
mościami, 41 usługi polegające na organizowaniu i prowa-
dzeniu wszelkich: kongresów, konferencji, szkoleń, wystaw, 
targów, spektakli i imprez, w tym: kulturalnych, edukacyjnych 
i rozrywkowych, 43 usługi polegające na wynajmowaniu 
apartamentów na pobyt czasowy, usługi polegające na pro-
wadzeniu restauracji i kawiarni, catering, usługi hotelarskie, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmo-
wanie sal na posiedzenia, mityngi, narady itp.

(210) 462392 (220) 2016 10 07
(731) Rotary International, Evanston, US
(540) ROTARIANIN
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania w formie 
artykułów, filmów i obrazów dotyczących działalności i usług 
organizacji humanitarnych i charytatywnych, klubów i sto-
warzyszeń, 16 periodyczne publikacje w formie artykułów 
dotyczących działalności i usług organizacji humanitarnych 
i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń, 41 zamieszczanie 
periodycznych publikacji online w formie artykułów, filmów 
i obrazów dotyczących działalności i usług organizacji huma-
nitarnych i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń.

(210) 462397 (220) 2016 10 07
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Piwne Terytoria
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 prowadzenie sklepów 
i stoisk z piwem, napojami alkoholowymi i napojami bezal-
koholowymi, usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym 
on-line: winem, napojami alkoholowymi i napojami bezalko-
holowymi, usługi reklamowe, usługi marketingowe, informa-
cje handlowe i porady udzielane konsumentom, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością 
gospodarczą, prace biurowe.

(210) 462448 (220) 2016 10 07
(731) TRAGAR TRĄBKA SPÓŁKA JAWNA, Zebrzydowice
(540) MEYERHOFF

(531) 01.15.11, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 21 czajniki z gwizdkiem, czajniki nieelektrycz-
ne, podwójne garnki do gotowania na parze, garnki i ron-
dle kuchenne [nieelektryczne], rondle ceramiczne, garnki 
kuchenne [komplety], garnki ceramiczne, garnki i rondle 
do gotowania mleka, kubki, parowary nieelektryczne, garnki 
ciśnieniowe, szybkowary nieelektryczne, pokrywki do garn-
ków, podkładki pod garnki, patelnie, frytownice nieelektrycz-
ne, żeliwne kociołki z pokrywą, termosy, młynki do pieprzu 
- ręczne, nieelektryczne młynki kuchenne, prasy do czosnku, 
przybory kuchenne, wiaderka do kostek lodu, wyciskacze 
do owoców nieelektryczne (sokowniki), przesiewacze i sita, 
sitka kuchenne, cedzaki, naczynia do pieczenia [brytfanny], 
suszarki - ociekacze do naczyń, serwetniki, kosze na śmieci, 
suszarki do bielizny.

(210) 462527 (220) 2016 10 11
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Apluś jabłko 100% tłoczony sok jabłkowy JABŁKA 

Z POLSKICH SADÓW Premium 100% sok Activ

(531) 05.07.13, 03.05.09, 05.11.11, 19.03.01, 25.01.19, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 marmolady, przetwory z warzyw i owoców, 
32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki.
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(210) 462600 (220) 2016 10 12
(731) MASTER BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MasterBrand

(531) 03.06.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 marketing, reklama, usługi marketingowe, 
reklamowe i promocyjne, kampanie marketingowe, usłu-
gi agencji marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, or-
ganizacja i prowadzenie imprez reklamowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji, 
projektowanie logo reklamowych, projektowanie materia-
łów reklamowych i marketingowych, 41 organizacja imprez 
rozrywkowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, 
organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, wykłady 
na temat umiejętności marketingowych, kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związane z reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie targów 
i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, 42 usługi 
projektów graficznych, usługi w zakresie projektowania stron 
internetowych, projektowanie logo w celu tworzenia tożsa-
mości firm, usługi w zakresie projektowania marki.

(210) 462797 (220) 2016 10 17
(731) JUSTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Żyrardów

(540) JUSTMAR TRUCK PARTS

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki hydrauliczne, tłoki do amortyzatorów 
[części maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory 
ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], tło-
ki cylindrów, cylindry do maszyn, cylindry do silników, dźwigi 
samochodowe, filtry [części maszyn lub silników], filtry powie-
trza chłodnic silników, gaźniki, głowice cylindrów do silników, 
klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, okładziny hamulco-
we inne niż do pojazdów, szczęki hamulcowa inne niż do po-
jazdów, membrany do pomp, hydrauliczne urządzenia 
do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], koła maszyn, 
maszynowe koła zamachowe, koła zębate [zespoły] maszyno-
we, kopaczki [maszyny], koparki [czerparki], koparki do rowów, 
koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do ma-
szyn, motorów lub silników, miechy [części maszyn], korby 
[części maszyn], maszyny rolnicze, kosiarki ogrodowe [maszy-
ny], kosze samowyładowcze mechaniczne, rury do kotłów 

[części maszyn], lemiesze pługów, linki sterownicze do maszyn 
lub silników, silniki dla lotnictwo, łożyska [części maszyn], łoży-
ska kulkowe, pokrywy [części maszyn], maszynowe koła zama-
chowe, maszyny do budowy dróg, rozdrabniarki [maszyny], 
rozruszniki nożne do motocykli, pasy napędowe do podnośni-
ków,  podnośniki [urządzenia] ,maszyny do nadmuchu, narzę-
dzia [części maszyn], obudowy maszyn, ciągniki ogrodowe 
jednoosiowa, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów 
maszynowych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ma-
szyny do robót ziemnych, pierścienie smarowe [części maszyn], 
pierścienie tłokowe, pługi, pompy [części maszyn lub silników], 
pługi śnieżne, podajniki [części maszyn], podnośniki, łańcuchy 
do podnośników [części maszyn], tłumiki wydechu do silni-
ków, turbosprężarki, ubijaki [maszyny], samonastawne pompy 
paliwowe, rozdzielające urządzenia elektryczne, sprzęgła stałe 
wały [maszyny], wały korbowe, świece żarowe do silników die-
sla, tłoki [części maszyn lub silników], świece zapłonowe do sil-
ników spalinowych, pierścienie smarowe [części maszyn], ge-
neratory prądu, szczotki do prądnicy prądu stałego, pasy 
do prądnic, prądnice prądu stałego, prowadnice do maszyn, 
pompy próżniowe [maszyny], łożyska przeciwcierne do ma-
szyn, tłumiki do silników, panewki przeciwcierne do maszyn, 
przekładnie do maszyn, przenośniki (maszyny], reduktory ci-
śnienia [części maszyn], tłoki silników, regulatory prędkości [ob-
rotów] de maszyn i silników, rozruszniki nożne do motocykli, 
rozruszniki silników, maszyny do przeróbki rudy, rozpylacze 
[maszyny], silniki samolotowe, żniwiarki, żurawie [urządzenia 
do podnoszeniu i wyciągania], maszyny do ubijania, uchwyty 
[części maszyn], przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], 
walce drogowe, smarownice [części maszyn], maszyny do sor-
towania dla przemysłu, sprężarki [maszyny], sprężyny [części 
maszyn], mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn 
i silników, mechanizmy sortownicze do maszyn i silników, wen-
tylatory do silników, wibratory [maszyny] do celów przemysło-
wych, złącza [części silników], błotniki, koła zębate [zespoły] 
maszynowe, zgrabiarki, zgrzeblarki, osprzęt do zgrzeblarki, 
bieżniki do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów [taśmy 
zrolowane], bieżniki do pojazdów [typu traktorowego], wtry-
skiwacze do silników, urządzenia do wulkanizacji, wyciągi 
[dźwigi], wydechowe rury rozgałęźne do silników, urządzenia 
przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia zapłonu 
do silników spalinowych, zawory [części maszyn lub silników], 
12 bosaki, haki do łodzi, budki do wózków dziecięcych, pojaz-
dy chłodnie, ciągniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, me-
chanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówki, ciężarówki [lory], 
czopy do osi pojazdów, łatki samoprzylepne kauczukowe 
do reperacji dętki, zestawy narzędzi do reperacji dętki, 
ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawiesze-
nia w pojazdach, resory, sprężyny amortyzujące do sa-
mochodów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojaz-
dów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, 
alarmy antywłamaniowe do pojazdów, autokary, autoalarmy, 
autobusy, bagażniki do pojazdów, barki [lodzie], foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgonetki, furgony [pojaz-
dy], hamulce do pojazdów, wózki bagażowe [pojazdy], balony 
- sterowce, balony na gorące powietrze, okładziny hamulcowe 
do pojazdów, hamulcowe szczęki do pojazdów, betoniarki [sa-
mochody], bagażniki na narty do samochodów, siatki bagażo-
we do pojazdów, fartuchy błotników, błotniki do rowerów, ke-
sony [pojazdy], kierownice pojazdów, pokrowce na kierownice 
samochodowe, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do po-
jazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, kolce do opon, koła 
pojazdów, ogumienie do kół pojazdów, piasty kół pojazdów, 
dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki 
skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeń-
stwa dla dzieci do pojazdów, korki do zbiorników paliwa [gazu] 
w pojazdach, kosze przystosowane do pojazdów jednoślado-
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wych, lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów 
lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łoża silnika do pojaz-
dów lądowych, łatki przylepne z kauczuku do naprawy dętek, 
instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, 
resory zawieszenia do pojazdów, okładziny szczęk hamulco-
wych do pojazdów, motocykle, motorowery, mechanizmy na-
pędowe do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojaz-
dów lądowych, siedzenia do pojazdów, omnibusy, obręcze kół 
pojazdów, obudowy do elementów pojazdów lądowych in-
nych niż silniki, okładziny hamulcowe do samochodów, szpry-
chy kół pojazdów, kołpaki, korbowody do pojazdów lądowych 
inne niż części silników, opony do pojazdów, opony ogumienia 
pneumatycznego, opony pneumatyczne, wentyle do opon 
pojazdów, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, 
osie pojazdów, czopy do osi pojazdów, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, maski do pojazdów, obręcze do piast 
kół, szyby do pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ła-
dunkowej [części pojazdów lądowych], podpórki do pojazdów 
jednośladowych, poduszki powietrzne [urządzenia bezpie-
czeństwa w samochodach], pokrowce na siedzenia pojazdów, 
podwozia samochodów, pogłębiarki, alarmy antywłamaniowe 
do pojazdów, pokrowce na zapasowe opony, hamulce do po-
jazdów, kuszetki w pojazdach, wojskowe pojazdy transporto-
we, podwozia pojazdów, zderzaki do pojazdów, progi do po-
jazdów, złącza do przyczep do pojazdów, pojazdy do poruszania 
się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, nadwozia 
samochodów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, 
amortyzatory do samochodów, łańcuchy do samochodów, 
polewaczki [pojazdy], zaczepy haki do przyczep do pojazdów, 
przyczepy kempingowe [pojazdy], przy czepy motocyklowe 
boczne, pojazdy elektryczne, korbowody do pojazdów lądo-
wych inne niż części silników, przenośniki naziemne [transpor-
tery], pojazdy silnikowe, pojazdy trzy lub czterokołowe, urzą-
dzenia przeciwodblaskowe do pojazdów, urządzenia przeciw 
oślepieniowe do pojazdów, przetworniki momentu obrotowe-
go do pojazdów lądowych, rolety, osłony przeciwsłoneczne 
do samochodów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojaz-
dów, napinacze szprych do kół, skutery, wycieraczki przednich 
świateł, zagłówki do siedzeń samochodowych, spojlery do po-
jazdów, przyczepy samochodowe [mieszkalne], przyczepy tu-
rystyczne mieszkalne, resory, sprężymy amortyzujące samo-
chodowe, resory, sprężymy zawieszenia do pojazdów, sprzęgła 
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądo-
wych, silniki napędowa do pojazdów lądowych, silniki odrzu-
towe do pojazdów lądowych, pokrycia do siodełka rowerów 
lub motocykli, siodełka rowerowe lub motocyklowe, zapalnicz-
ki samochodowe, amortyzatory zawieszenie w pojazdach, 
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowa 
wywrotkowe do ciężarówek, wózki używane do sprzątania, 
wózki widłowe, wózki wywrotki, wycieraczki do szyb pojaz-
dów, tapicerka samochodowa, traktory, wózki trójkołowe, wały 
napędowe do pojazdów lądowych, samochody kempingowe, 
samochody osobowe, wywrotki, ślizgacze, 39 usługi w zakre-
sie transportu samochodowego, usługi w zakresie wypożycza-
nia samochodów, usługi w zakresie pośrednictwa w transpor-
cie, usługi w zakresie dostarczania towarów, usługi w zakresie 
spedycji, usługi w zakresie przewozu samochodami ciężaro-
wymi, usługi w zakresie przewożenia ładunków, usługi w zakre-
sie wypożyczania pojazdów.

(210) 462803 (220) 2016 10 17
(731) KAWA KATARZYNA CALAVERA, Kraków
(540) Calavera Mexican Grill
(510), (511) 43 usługi restauracji typu Fast-food i Food-truck, 
restauracje.

(210) 462812 (220) 2016 10 17
(731) CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia
(540) Śledzie od Serca

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 29 filety śledziowe w zalewie olejowej z warzy-
wami i owocami, śledzie w zalewie octowej, śledzie w oleju, 
śledzie w oliwie, śledzie w śmietanie, śledzie w pomidorach, 
śledzie z rodzynkami, śledzie po węgiersku, śledzie opiekane 
w marynacie, rolmopsy, sałatki śledziowe.

(210) 462833 (220) 2016 10 18
(731) QQQ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Landsberg 1257
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe gazowane i nie-
gazowane, soki, syropy, 33 napoje alkoholowe, zwłaszcza 
whisky, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, dostar-
czanie żywności i napojów poprzez pojazdy kateringowe, 
usługi gastronomiczne, usługi baru.

(210) 462872 (220) 2016 10 19
(731) WĄTOREK ADAM F.H., Bydgoszcz
(540) Kurkuma

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z prowa-
dzeniem barów, kawiarni i restauracji, usługi przygotowania 
i zaopatrzenia w żywność na zamówienie, catering.

(210) 463012 (220) 2016 10 21
(731) JARYCZEWSKI KRZYSZTOF, Pleśno
(540) OZ

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośni-
ki danych, w tym zawierające nagrane dźwięki lub obrazy, 
CD-romy i DVD, Blu-Ray, w tym zawierające dźwięki lub 
obrazy, nagrania audio i video, publikacje elektroniczne, 
pokrowce i futerały przystosowane do noszenia kompute-
rów i na przenośne urządzenia elektroniczne typu telefon, 
tablet, smartphone, pendrive, komputerowe urządzenia 
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peryferyjne, smycze do okularów, 14 wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chro-
nometryczne, kółka na klucze i breloczki, wisiorki, wisiorki 
do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, znaczki 
przypinane, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, artykuły 
z metali szlachetnych, ich stopów oraz kamieni szlachetnych 
i ich imitacji, mianowicie: kółka na klucze i breloczki, wisior-
ki, wisiorki do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, 
znaczki przypinane, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, 
16 materiały drukowane, czasopisma, książki, broszury, pro-
dukty papierowe, mianowicie: materiały piśmienne, notesy, 
okładki na notatniki, plakaty, karty, kartki pocztowe, pamiątki, 
mianowicie albumy, fotografie, plakaty, papierowe figurki, 
kartki pocztowe i naklejki, pióra i ołówki, publikacje druko-
wane, 18 wykonane ze skóry lub imitacji skóry: kufry, kufer-
ki i torby podróżne, torebki, torby, plecaki szkolne, plecaki, 
teczki, portmonetki, portfele, opaski skórzane, pasy, pasy 
naramienne ze skóry, etui na klucze, smycze, parasolki, kufry 
bagażowe, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowe-
go oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem 
pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i cera-
miczne nie ujęte w innych klasach, kubki, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, smycze [paski] do noszenia, 
41 usługi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, 
usługi zespołu muzycznego i wokalno-muzycznego, usługi 
menedżera zespołu muzycznego i wokalno-muzycznego, 
usługi związane z organizowaniem, obsługą i prowadzeniem 
imprez artystycznych, koncertów, dyskotek, imprez muzycz-
nych, imprez karaoke, konkursów edukacyjnych i rozrywko-
wych, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk 
z dziedziny kultury i rozrywki, usługi wypożyczania nagrań 
dźwiękowych, usługi w zakresie nagrywania filmów, muzyki, 
usługi w zakresie produkcji programów radiowych i telewi-
zyjnych, realizacji spektakli, koncertów, widowisk, dyskotek, 
imprez muzycznych, usługi w zakresie produkcji muzycz-
nej, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi studia 
nagrań, usługi dystrybucji biletów, usługi wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi pisania piosenek dla osób trze-
cich, usługi komponowania utworów muzycznych dla osób 
trzecich, usługi prowadzenia fanklubów, usługi w zakresie 
informacji o imprezach rozrywkowych, muzyce, celebrytach 
i rozrywce, imprezach artystycznych, imprezach muzycz-
nych, koncertach, dyskotekach, publikacje elektroniczne on-
line nie do pobrania.

(210) 463161 (220) 2016 10 26
(731) COLOR PARK SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(540) NT COLOR PARK

(531) 02.09.01, 19.03.25, 10.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 prowadzenie agencji importowo - ekspor-
towych, usługi doradcze i informacyjne w działalności go-
spodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów z dziedziny pokrywania ścian i podłóg mieszkań 
oraz wyposażania i dekoracji mieszkań i biur oraz z dziedziny 
produktów spożywczych pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować, zarządzanie przedsiębiorstwami han-
dlowymi, organizowanie wystaw i targów w celach handlo-

wych i reklamowych oraz promocji towarów, dystrybucja 
materiałów reklamowych, 36 administrowanie, wynajmowa-
nie i zarządzanie nieruchomościami.

(210) 463190 (220) 2016 10 26
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) Soprano White

(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tyto-
niowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, ty-
toń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, 
bloczki bibułki papierosowej, bursztynowe ustniki do pa-
pierosów i cygar, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, cy-
garniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, 
filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier 
higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek,  
bibułka papierosowa, kieszonkowe przyrządy do skręcania 
papierosów,  ustniki do papierosów, papierośnice, pojemniki 
na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących 
tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki ete-
ryczne, tabakierki, pojemniki na papierosy, ustniki do cygar, 
ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, waporyzatory dla 
palaczy, woreczki na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalni-
czek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, zio-
ła do palenia, tytoń do żucia.

(210) 463231 (220) 2016 10 27
(731) GB AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GB Automotive Poland Wizja to Myśl jej Obraz to Dar

(531) 01.17.25, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.14
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy lądowe 
silnikowe, podzespoły pojazdów samochodowych, zespo-
ły pojazdów samochodowych, mechanizmy napędowe 
do pojazdów samochodowych, części samochodowe, 
pojedyncze elementy,osprzęt i akcesoria do wymienio-
nych towarów, 35 zarządzanie sprawami przedsiębiorstwa 
transportowego i spedycyjnego, zarządzenie przesyłkami, 
zarządzanie w zakresie planowania organizacji, obsługi 
przewozu, dostarczania, magazynowania przesyłek, ładun-
ków, towarów, reklama związana z transportem i spedycją, 
doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie transportu 
i spedycji, przetwarzanie dokumentacji dotyczące importu 
i eksportu, organizowanie i zawieranie transakcji handlo-
wych, dostarczanie informacji handlowych, usługi dorad-
cze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wymienionych 
usług, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
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ubezpieczeniowe związane z transportem, ubezpieczenia 
przewozowe, reprezentowanie osób trzecich w urzędzie 
celnym, w tym w zakresie odpraw celnych, usługi finanso-
we, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakre-
sie wymienionych usług, 39 usługi transportowe, spedycja, 
transport drogą lądową i powietrzną przesyłek, ładunków, 
towarów, pojazdów i ich części, przewożenie i dostarcza-
nie towarów, odprawy celne w związku z transportem 
i spedycją, planowanie, organizacja i obsługa przewożenia 
i dostarczania przesyłek, towarów, ładunków, w tym drogą 
lądową i powietrzną, pakowanie, składowanie, magazy-
nowanie przesyłek, ładunków, towarów, usługi frachtowe, 
pośrednictwo w zakresie frachtu, logistyka transportu, 
usługi pośrednictwa transportowego, dostarczanie i udzie-
lenie informacji dotyczących transportu spedycji, logistyki, 
doradztwo w zakresie transportu lotniczego i lądowego, 
usługi międzynarodowego transportu lotniczego przesy-
łek, ładunków, towarów, skomputeryzowane planowanie 
związane z transportem, spedycją, logistyką, usługi doradz-
twa związane ze śledzeniem towarów podczas transpor-
tu, planowanie i rezerwowanie transportu i dostarczania 
przesyłek, ładunków, towarów za pomocą środków elek-
tronicznych, usługi w zakresie udostępniania informacji 
o wymienionych usługach, usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie wymienionych usług.

(210) 463349 (220) 2016 10 31
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JORAPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Płońsk

(540) JORAPOL

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.03, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produkta-
mi przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykuła-
mi gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicz-
nymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokry-
ciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji 
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa-
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów 
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów 
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyro-
bów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych.

(210) 463560 (220) 2016 11 04
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (nazwa międzynarodowa 

AEON Co. Ltd.), Chiba-city, JP

(540) QUALITY AND TRUST TOPVALU Organic

(531) 05.03.11, 05.03.15, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18, 
27.05.01

(510), (511) 29 mięso, (nieżywe) ryby i owoce morza prze-
znaczone do spożycia, żywność przetworzona na bazie mię-
sa, ryb i owoców morza, gotowe posiłki z mięsa, ryb i owo-
ców morza, gotowana fasola, ser sojowy, fasola konserwowa, 
odsmażana fasola, warzywa przetworzone, owoce przetwo-
rzone, mrożone warzywa, mrożone owoce, jaja, jaja przetwo-
rzone, mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne, przetwory 
spożywcze z mięsa, przetwory spożywcze z warzyw, zupy, 
smażone tofu, pasty przyrządzone z bulwy Arum, mleko so-
jowe, tofu, nasiona soi, fermentowane białko sojowe do spo-
życia przez ludzi, japońskie zupy z makaronem, kiełbaski 
do hot dogów, 31 proso zwyczajne, sezam, gryka, kukurydza, 
proso japońskie, pszenica, jęczmień, owies, orzechy kokoso-
we, słód, chmiel, korek jako surowiec, liście palmowe, (żywe) 
ryby i owoce morza przeznaczone do spożycia, świeże algi 
do spożycia, zwierzęta i ryby (nie przeznaczone do spożycia), 
ptaki i gady (żywe), jajeczka jedwabników, jaja do wylęga-
nia, karmy i pasze, przynęty dla wędkarstwa (żywe), świeże 
owoce, świeże warzywa, trzcina cukrowa, cukier buraczany, 
nasiona, drzewa, trawy, trawniki, suszone kwiaty, nasiona, 
kwiaty, rośliny doniczkowe, wieńce z kwiatów naturalnych, 
białko do pasz dla zwierząt.

(210) 463565 (220) 2016 11 04
(731) KOMOROWSKI ZBIGNIEW ZYGMUNT, Bielice
(540) K Wódka SENATOR KOMOROWSKI

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje 
alkoholowe, wódki.

(210) 463593 (220) 2016 11 07
(731) KONTRAKT-OSH J. GUT, W. HAMAN, R. ZYCH SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa
(540) Decision Making For Leaders by KONTRAKT-OSH
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia mar-
ketingowe, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biz-
nesu, szkolenia w zakresie prowadzenia zespołów pracowni-
czych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych.
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(210) 463627 (220) 2016 11 07
(731) KORPIEK-LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) KORPIEK Produkty dla piekarzy i cukierników

(531) 02.01.11, 26.01.21, 08.01.16, 08.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), za-
gęszczone sosy pomidorowe, sosy (dipy), 30 sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 
i desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże.

(210) 463670 (220) 2016 11 08
(731) BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) GŁÓWNA DERMO

(531) 24.13.14, 24.13.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki na-
sączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, emulsje chroniące przed promieniowa-
niem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do ce-
lów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, mydła, mydła lecznicze, mydło dezodo-
ryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki 
do włosów, płyny po goleniu, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących, pre-
paraty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające do celów 
kosmetycznych, przeciwpotowe mydła, szampony, 5 bio-
logiczne preparaty do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, woda termalna, preparaty przeciw oparze-
niom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do leczenia trądzi-
ku, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty 
bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego.

(210) 463698 (220) 2016 11 09
(731) VAP4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) VAP4POLAND

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olej-
ki eteryczne, olejki nielecznicze, olejki zapachowe, esencje 
i olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku przemysłowe-
go, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapa-
chowych, naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki eterycz-
ne, zapachowe olejki eteryczne, olejki eteryczne stosowane 
w papierosach elektronicznych, olejki esencjonalne i ekstrak-
ty aromatyczne, olejki zapachowe wydzielające aromat pod-
czas palenia papierosów elektronicznych, zapachy, 34 aro-
maty do tytoniu, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, 
cygara elektroniczne, pudełka na papierosy elektroniczne, 
papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów lecz-
niczych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach 
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzu-
jące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tytoń aromatyzo-
wany, papierosy mentolowe, substytuty tytoniu, nawilżacze 
do tytoniu, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla pa-
pierosów tytoniowych, środki aromatyzujące, inne niż olejki 
eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu.

(210) 463728 (220) 2016 11 09
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

SALUBRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzepiennik Strzyżewski

(540) SALUBRIS
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, opieka 
pielęgniarska, medyczna.

(210) 463900 (220) 2016 11 14
(731) VERO-STAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) VS NIP: 6443499912 REGON: 242897600 KRS: 

0000416259

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.01
(510), (511) 6 rudy metali, konstrukcje metalowe, 40 obrób-
ka metali.

(210) 463904 (220) 2016 11 15
(731) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Qmed pharma
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.13.02, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne w szczególności prote-
zy tułowia i kończyn, poduszka freyki, gorsety ortopedyczne, 
kamizelki ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, poduszki 
ortopedyczne, bandaże usztywniające ortopedyczne, artykuły 
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparatura 
ortopedyczna stosowana przy uszkodzeniach kręgów, aparaty 
ortopedyczne do unieruchamiania stawów, artykuły ortope-
dyczne, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, bandaże do sta-
wów, bandaże elastyczne, bandaże na kolana [usztywniające], 
bandaże ortopedyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, 
bandaże podtrzymujące do stawów, bandaże usztywniające 
na stawy, gorsety do celów medycznych, gorsety ortopedycz-
ne do ciała ludzkiego, instrumenty ortopedyczne, kule dla osób 
z dolegliwościami kolan, medyczne aparaty ortopedyczne, 
medyczne środki podtrzymujące do ciała, nakolanniki w po-
staci opasek elastycznych [inne niż artykuły sportowe], nasadki 
do kul inwalidzkich, obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], obu-
wie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, obuwie ortotycz-
ne, opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski 
elastyczne do unieruchamiania stawów, opaski gipsowane 
do celów ortopedycznych, opaski na kolano do celów medycz-
nych, opaski uciskowe na kostkę do użytku medycznego, orte-
zy, ortezy stóp, ortopedyczne aparaty, ortopedyczne bandaże 
usztywniające, ortopedyczne opatrunki uciskowe, ortopedycz-
ne poduszki do stóp, ortopedyczne przyrządy unieruchamiają-
ce, ortopedyczne separatory do palców u stóp, ortopedyczne 
wkładki do obuwia, ortopedyczne wkładki z podparciem łuku 
stopy, ortopedyczne wyroby pończosznicze, ortopedycz-
ne środki lecznicze, osłony na podramienne poduszeczki kul, 
osłony na rączki kul, pasy do celów ortopedycznych, pasy lę-
dźwiowe, podeszwy ortopedyczne, podkładki odciążające pod 
palce u stóp [ortopedyczne], podkładki ortopedyczne do pięt, 
podkładki ortopedyczne do stóp, podkładki pod palce u stóp 
[ortopedyczne], podkładki pod pięty do użytku ortopedycz-
nego, podtrzymujące opaski elastyczne [bandaże], poduszki 
do siedzeń wózków inwalidzkich [do użytku medycznego], 
poduszki do użytku ortopedycznego, poduszki ortopedycz-
ne, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku 
podczas operacji ortopedycznych, płytki kręgosłupowe [przy-
rządy medyczne], siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy 
medyczne], silikonowe urządzenia ortopedyczne, sprzęt wspo-
magający poruszanie się [do celów medycznych], stabilizatory 
kolana do celów medycznych, stabilizatory kostki do celów me-
dycznych, stabilizatory pleców do celów medycznych, stabili-
zatory łokcia do celów medycznych, śruby gąbczaste w postaci 
ortopedycznych przyrządów chirurgicznych, szyny do palców, 
szyny ortopedyczne, taśmy ortopedyczne, temblaki [bandaże 
podtrzymujące], urządzenia ortopedyczne do stóp końsko-
szpotawych, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedycz-
ne], wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn dol-
nych, wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń stóp, wkładki 
do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do palców 
u stóp do obuwia [ortopedyczne], wkładki do pantofli domo-
wych [ortopedyczne], wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki 
na płaskostopie, wkładki nastawiające do palców u stóp [ortope-
dyczne], wkładki ortopedyczne do obuwia, wymienne wkładki 
ortopedyczne, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gip-
sowych, wzorniki do celów ortopedycznych, wózki na kółkach 
przystosowane do użytku jako pomoc w chodzeniu, wkładki 
z podparciem łuku stopy do obuwia ortopedycznego, implan-
ty ortopedyczne, ortopedyczne protezy stawów biodrowych, 
ortopedyczne wszczepialne protezy stawów, protezy do lecze-
nia medycznego.

(210) 463912 (220) 2016 11 15
(731) MICHAŁEK MACIEJ, LUBARSKI MARCIN 3MM RACING 

ACADEMY SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) KASK ZASTĘPCZY MOTORCYCLIST INSIDE
(510), (511) 25 nakrycia głowy.

(210) 463990 (220) 2016 11 17
(731) AIP INTERNATIONAL LTD., Road Town, VG
(540) AVAKIAN
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby ju-
bilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy 
do mierzenia czasu i przyrządy chronometryczne, przedmio-
ty z metali szlachetnych lub z ich domieszką lub wykonane 
z kamieni szlachetnych lub z ich domieszką, mianowicie 
dzieła sztuki, posągi, posążki, przedmioty kultu religijnego, 
ozdoby do odzieży z metali szlachetnych lub z ich stopów, 
lub z metali półszlachetnych lub w połączeniu z kamienia-
mi szlachetnymi lub półszlachetnymi, spinki do mankietów, 
wisiorki, 35 reklama, informacja biznesowa, pomoc w zarzą-
dzaniu w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania w działalności gospodarczej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów jubilerskich, me-
chanizmów zegarowych, instrumentów chronometrycznych 
oraz zegarków, zarządzanie w działalności gospodarczej, in-
formacja, doradztwo i konsultacje odnoszące się do wszyst-
kich wyżej wymienionych usług zawartych w kl. 35, usługi 
sprzedaży świadczone przez butiki jubilerskie, usługi biuro-
we, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.

(210) 464136 (220) 2016 11 21
(731) CLEARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) oxylownia klon 112 in vitro R-type

(531) 26.01.06, 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) 464215 (220) 2016 11 22
(731) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pabianice

(540) TKALNIA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 464250 (220) 2016 12 09
(731) CENTRALA NASIENNA KALNAS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) SAHARA
(510), (511) 31 mieszanka nasion trawy.
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(210) 464372 (220) 2016 11 25
(731) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice
(540) KOTEK
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty I środki ziołowe do celów 
kosmetycznych, balsamy zlotowe do celów kosmetycznych, 
kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki I balsamy kosme-
tyczne, 5 kosmetykl do celów leczniczych, kremy, emulsje, 
płyny, żele, pianki,oliwki i balsamy lecznicze.

(210) 464425 (220) 2016 11 28
(731) WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) WFH Wielkopolski Fundusz Hipoteczny

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
analizy i badania rynku, zarządzanie i doradztwo w działalności 
gospodarczej, poszukiwania rynkowe, promocja sprzedaży, usłu-
gi promocyjne w zakresie handlu, usługi informacyjne dla kon-
sumentów, doradztwo gospodarcze dotyczące sponsorowania 
i franchisingu, 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, szacowanie majątku nie-
ruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego, wynajmowanie 
obiektów mieszkalnych, użytkowych, handlowych i przemysło-
wych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń 
usługowo-przemysłowych, obrót nieruchomościami oraz po-
średnictwo w tym zakresie, usługi sprzedaży powierzchni ma-
gazynowych i miejsc parkingowych, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie wycen, analizy finansowe, pośrednictwo finan-
sowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, zbiórki fun-
duszy i sponsorowanie finansowe, usługi depozytów sejfowych, 
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budow-
lanych oraz służących do rozbiórki, usługi związane z utrzymy-
waniem obiektów budownictwa w ciągłej używalności, usługi 
stolarskie – naprawy, usługi montażu mebli, usługi w zakresie 
informacji budowlanej, usługi montażowe, serwisowe oraz insta-
lacyjne w zakresie budownictwa, mebli, maszyn budowlanych, 
usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje: budow-
lane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, 
c,o,, solarne, a także w zakresie ich naprawy i konserwacji, usługi 
w zakresie sprzątania obiektów, doradztwo budowlane, nadzór 
budowlany i nadzór nad remontami budynków, 39 usługi wy-
najmowania magazynów, powierzchni magazynowych, miejsc 
parkingowych oraz garażowych, usługi transportowe, pośred-
nictwo frachtowe, spedycja, magazynowanie, wypożyczanie 
samochodów, kontenerów magazynowych, wagonów, usługi 
załadunkowe, informacja w zakresie transportu, magazyno-
wania, spedycji, frachtu, wynajem samochodów, ciągników 
budowlanych oraz samochodów do czyszczenia, 42 usługi 
w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, 
architektura, usługi artystów-grafików, designerów, projektan-
tów, usługi związane z projektowaniem graficznym – sztuka, 

badania techniczne oraz opracowywanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, pro-
jektowanie budynków, dekoracji wnętrz, doradztwo oraz pro-
jektowanie budowlane, planowanie urbanistyczne, ekspertyzy 
z zakresu inżynierii technicznej, w zakresie budownictwa, wypo-
sażenia i architektury wnętrz, badania w zakresie ochrony środo-
wiska, doradztwo w zakresie zużycia energii, analizy przemysło-
we i usługi badawcze, usługi w zakresie dekoracji i projektowania 
wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowo-usługo-
wych, usługi w zakresie projektowania architektonicznego i bu-
dowlanego, nadzór i inspekcja techniczna.

(210) 464479 (220) 2016 11 28
(731) KĘSY AGNIESZKA, Łódź
(540) ŁÓDZKA SZKOŁA DEMOKRATYCZNA NR 1

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.14, 
24.03.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 41 nauczanie i edukacja, w tym nauczanie ko-
respondencyjne, prowadzenie kursów korespondencyjnych, 
doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia, informacja 
o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
przyjęć, spektakli, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
zawodów sportowych, kształcenie praktyczne, usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [rozrywka], prowadzenie szkół 
z internatem, publikowanie tekstów, filmów i nagrań dźwię-
kowych, w tym za pośrednictwem sieci internetowej, publi-
kacja elektroniczna on-line książek i periodyków, prowadze-
nie szkół, nauczanie przedszkolne.

(210) 464520 (220) 2016 11 29
(731) Gufo LLC, Wilmington, US
(540) BIANCO GUFO
(510), (511) 29 mleczne produkty, napoje przyrządzone 
z mleka lub zawierające mleko, napoje na bazie mleka za-
wierające kawę, koktajle mleczne, 30 kawa, gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawierające 
mleko, 32 niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje bez-
alkoholowe o smaku kawy.

(210) 464590 (220) 2016 09 20
(731) WYDAWNICTWO DEBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Debit
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(531) 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, 16 książ-
ki, podręczniki [książki], kalendarze, karty pocztowe, książki 
dla dzieci, 18 torby na książki, 35 usługi reklamowe zwią-
zane z książkami, 41 publikowanie książek, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie 
audiobooków.

(210) 464598 (220) 2016 11 30
(731) RUSNAK JANUSZ P.P.H.U. INTER-STYL, Podegrodzie
(540) BOCIANKI
(510), (511) 30 czekoladowe wafle karmelowe, słodycze cze-
koladowe, słodycze waflowe, wafelki w polewie czekolado-
wej, wafelki ,wafle czekoladowe, wyroby cukiernicze.

(210) 464621 (220) 2016 12 01
(731) FREE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AiSECLAB
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi konsultacyjne związane z opro-
gramowaniem komputerowym, badania i doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, udzielanie porad 
technicznych! związanych ze sprzętem i oprogramowa-
niem komputerowym, hosting komputerowych baz da-
nych, opracowywanie systemów przechowywania danych, 
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, usługi programowania komputerowego 
w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych.

(210) 464623 (220) 2016 12 01
(731) FREE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) A

(531) 26.02.07, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi konsultacyjne związane z opro-
gramowaniem komputerowym, badania i doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, udzielanie porad 
technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem 
komputerowym, hosting komputerowych baz danych, 
opracowywanie systemów przechowywania danych, usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania 
danych, usługi programowania komputerowego w zakre-
sie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi w za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów 
informatycznych.

(210) 464649 (220) 2016 12 01
(731) Banco Santander, S.A., Santander (Cantabria), ES
(540) WORK CAFÉ SANTANDER

(531) 11.03.04, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, 
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyro-
by cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód, 36 usługi doradztwa finanso-
wego i bankowego, 41 szkolenia personelu zajmującego się 
finansami, szkolenia związane z finansami, szkolenia perso-
nelu, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, 43 usługi do-
starczania żywności i napojów, herbaciarnie, usługi kafeterii 
samoobsługowych, usługi barowe, bary przekąskowe, usługi 
dostarczania żywności i napojów przygotowywanych przez 
restauracje do biur (zaopatrywanie w żywność i napoje), 
usługi restauracji samoobsługowych, dostarczanie napojów 
do bezpośredniego spożycia za pośrednictwem automatów, 
dostarczanie gotowego jedzenia do domu.

(210) 464693 (220) 2016 12 02
(731) MARONA ANNA, Kraków
(540) Dom pod Klonami

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 świadczenie usług przez domy opieki nad 
starszymi ludźmi, terapia zajęciowa i rehabilitacja, rehabili-
tacja fizyczna, opracowywanie indywidualnych programów 
rehabilitacji fizycznej, opieka medyczna i zdrowotna, opieka 
pielęgniarska, placówki rekonwalescencji.

(210) 464817 (220) 2004 05 01
(731) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, GB
(540) BAKER TILLY
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 464902 (220) 2016 12 07
(731) ŻÓŁTEK TADEUSZ TADEUSZ ZÓŁTEK - FIRMA 

SILVERTON, Białka Tatrzańska
(540) 
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(531) 25.01.25, 26.13.25
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
pensjonaty, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacja zakwaterowania tymczasowe-
go, tymczasowe zakwaterowanie, wynajem pokoi jako tym-
czasowego zakwaterowania, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w pensjonatach.

(210) 464926 (220) 2016 12 08
(731) PEUGEOT S.A., Paryż, FR
(540) PSA FINANCE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe i banko-
wość, pożyczki, finansowanie pożyczek, kredytów i leasingu 
w szczególności na zakup nowych i używanych pojazdów, 
ubezpieczenia motoryzacyjne, gwarantowanie ubezpie-
czeń na życie, gwarantowanie ubezpieczeń wypadkowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, konsultacje, informacja 
i doradztwo w dziedzinie ubezpieczeń, obsługa kart kre-
dytowych i innych mediów do płatności elektronicznych 
stosowanych przy zakupie paliwa i smarów oraz do przepro-
wadzania konserwacji i napraw pojazdów, usługi finansowe 
w zakresie leasingu i wynajmu pojazdów, pożyczki finanso-
we na naprawy pojazdów, usługi gwarancyjne w odniesie-
niu do pojazdów, wyceny finansowe dotyczące parkingów 
i floty pojazdów lądowych, wszystkie wyżej wymienione 
usługi niezwiązane z wszelkimi usługami odnoszącymi się 
do indeksów giełdowych.

(210) 464927 (220) 2016 12 08
(731) PEUGEOT S.A., Paryż, FR
(540) PSA FINANCE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe i banko-
wość, pożyczki, finansowanie pożyczek, kredytów i leasingu 
w szczególności na zakup nowych i używanych pojazdów, 
ubezpieczenia motoryzacyjne, gwarantowanie ubezpie-
czeń na życie, gwarantowanie ubezpieczeń wypadkowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, konsultacje, informacja 
i doradztwo w dziedzinie ubezpieczeń, obsługa kart kre-
dytowych i innych mediów do płatności elektronicznych 
stosowanych przy zakupie paliwa i smarów oraz do przepro-
wadzania konserwacji i napraw pojazdów, usługi finansowe 
w zakresie leasingu i wynajmu pojazdów, pożyczki finanso-
we na naprawy pojazdów, usługi gwarancyjne w odniesie-
niu do pojazdów, wyceny finansowe dotyczące parkingów 
i floty pojazdów lądowych, wszystkie wyżej wymienione 
usługi niezwiązane z wszelkimi usługami odnoszącymi się 
do indeksów giełdowych.

(210) 464929 (220) 2016 12 08
(731) PEUGEOT S.A., Paryż, FR
(540) PSA Finance
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe i banko-
wość, pożyczki, finansowanie pożyczek, kredytów i leasingu 
w szczególności na zakup nowych i używanych pojazdów, 
ubezpieczenia motoryzacyjne, gwarantowanie ubezpie-
czeń na życie, gwarantowanie ubezpieczeń wypadkowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, konsultacje, informacja 
i doradztwo w dziedzinie ubezpieczeń, obsługa kart kre-
dytowych i innych mediów do płatności elektronicznych 
stosowanych przy zakupie paliwa i smarów oraz do przepro-
wadzania konserwacji i napraw pojazdów, usługi finansowe 
w zakresie leasingu i wynajmu pojazdów, pożyczki finanso-
we na naprawy pojazdów, usługi gwarancyjne w odniesie-
niu do pojazdów, wyceny finansowe dotyczące parkingów 
i floty pojazdów lądowych, wszystkie wyżej wymienione 
usługi niezwiązane z wszelkimi usługami odnoszącymi się 
do indeksów giełdowych.

(210) 464972 (220) 2016 12 09
(731) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CD natura

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 05.03.13, 
05.03.14

(510), (511) 30 miód, galaretki na bazie miodu, żelki, ciastecz-
ka, musli, cukierki, pomadki, gumy do żucia, masa miodowo-
czekoladowa, masa miodowo-czekoladowa z komponentami 
smakowymi, krem czekoladowy, 32 napoje na bazie miodu,.

(210) 465010 (220) 2016 12 09
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ORANGO POMARAŃCZA GAZOWANA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i na-
poje owocowe.

(210) 465024 (220) 2016 12 10
(731) VIRA NIGHT LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) X-Demon
(510), (511) 41 dyskoteki, usługi związane z dyskotekami, 
usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, prowadzenie 
dyskotek, wypożyczanie sprzętu do dyskotek, nocne kluby, 
organizowanie koncertów, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, usługi klubowe, rozrywka, roz-
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rywka w postaci występów tanecznych, rozrywka z udzia-
łem muzyki, planowanie przyjęć, organizowanie przyjęć, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], obsługa imprez 
kulturalnych, imprezy kulturalne, organizacja imprez roz-
rywkowych, organizowanie imprez muzycznych, usługi im-
prez muzycznych na żywo, organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, 43 usługi cateringu zewnętrznego, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), usługi gastronomiczne, restauracje.

(210) 465053 (220) 2016 12 12
(731) BIURO RACHUNKOWE RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) Biuro Rachunkowe RK ROMA KAMROWSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], do-
radztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością 
gospodarczą, przygotowywanie i wypełnianie zeznań po-
datkowych, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie 
wymiaru podatku [rachunki], doradztwo księgowe w za-
kresie podatków, rachunkowość, księgowość i prowadzenie 
ksiąg, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie rozliczeń, 36 analizy finansowe, pośrednic-
two w usługach finansowych.

(210) 465100 (220) 2016 12 12
(731) TANDEM-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-

-DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary

(540) TANDEM

(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, beton syntetyczny, 
beton ogniotrwały, podłogi betonowe, betonowe rury, belki 
betonowe, panele betonowe, betonowe przewody, pokrycia 
betonowe, bloczki betonowe, ściany betonowe, płyty beto-
nowe, pojemniki betonowe, pachołki betonowe, sklepienia 
betonowe, słupy betonowe, beton do odlewania, kamienie 
brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe 
ściany oporowe, betonowe elementy brukowe, betonowe 
materiały budowlane, zaprawa betonowa wyważana, beto-
nowe elementy budowlane, masa betonowa prefabrykowa-
na, beton gotowy do użycia, budowlane elementy z betonu, 
niemetalowe formy do betonu, kanały odwadniające - drena-
żowe konstrukcje betonowe, betonowe płyty do nawierzchni 
drogowych, drogowe bariery ochronne z betonu, kruszywa 
wykorzystywane do przygotowywania betonu, wymieszany 
beton wylewany na miejscu, gotowe betonowe elementy 
budowlane, betonowe poidła dla ptaków, wykończenia beto-
nowe z fakturą, tablice wykonane z betonu, szalunki nieme-
talowe do betonu, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich 

materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 
beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii 
lądowej, budowlane materiały betonowe umacniane tworzy-
wami sztucznymi i włóknem szklanym, mieszanka do łatania 
betonu wykonana z zasad smołowych, bloki wykonane z be-
tonu do ochrony brzegów rzeki, dzieła sztuki wykonane z ka-
mienia, betonu lub marmuru, słupy betonowe do użytku jako 
materiały budowlane, okienne skrzynki na kwiaty wykonane 
z betonu, bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 
tablice nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, materia-
ły kruszywowe do stosowania w betonie, ściany betonowe 
do celów budowlanych, kratki burzowe jako drenażowe kon-
strukcje betonowe, 37 budowa dróg, budowa fundamentów 
dróg, budowa dróg na zamówienie, budowa podkładów pod 
drogi, budowanie dróg kolejowych, budowa jezdni, budowa 
ulic, budowa rurociągów, budowa tuneli, budowa fundamen-
tów, budowa podłóg, budowa elektrowni, budowa systemów 
odwadniających, budowa obiektów publicznych, budowa 
rurociągów eksploatacyjnych, budowa fundamentów budyn-
ków, budowa systemów ścieków, układanie i budowa ruro-
ciągów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa utwar-
dzanych miejsc parkingowych, budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, budowa kon-
strukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, 
budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wyle-
wanie betonu.

(210) 465107 (220) 2016 12 12
(731) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOLNEJ WISŁY, 

Gruczno
(540) FESTIWAL SMAKU
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynku, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej,dystrybucja materiałów reklamowych 
w szczególności próbek, druków, prospektów i broszur, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie: wy-
staw, targów i festiwali w celach handlowych i reklamowych 
w połączeniu z degustacją smakową wyrobów konsump-
cyjnych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży w tym dla osób trzecich, reklama: 
radiowa,telewizyjna i prasowa oraz za pośrednictwem sieci 
komputerowej - Internetu, wynajmowanie powierzchni 
na cele wystawowe i reklamowe, publikowanie tekstów 
reklamowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, 45 pomoc 
formalno-prawna odnośnie stosowania i przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działal-
ności gospodarczej.

(210) 465142 (220) 2016 12 13
(731) CZAPSKI-PRUSZAK PAWEŁ PCP BUDOWA, Tczew
(540) PCP budowa

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, usługi doradztwa budowlanego, konsul-
tacje i nadzór budowlany, budowa budynków mieszkalnych, 
przemysłowych, hal, budowa podłóg, nakładanie wylewek 
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posadzkowych, szlifowanie posadzek, izolacje budynków, 
usługi remontowe w zakresie budownictwa, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, klimatyzacyjnych, grzew-
czych, izolowanie budynków.

(210) 465200 (220) 2016 12 14
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) O! Dobre. Polskie. Twoje.

(531) 26.02.01, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki 
do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, pły-
ny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do my-
cia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów po praniu, 
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bie-
lizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, środki 
do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny, prepa-
raty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia ko-
tłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal, preparaty 
do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czysz-
czące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, 
preparaty do zmywania, pasty do skór, preparaty do pole-
rowania, przybory toaletowe, preparaty do usuwania rdzy, 
pasty do skóry, środki do szorowania, wywabiacze plam, 
szampony dla zwierząt domowych, dezodoranty osobiste, 
preparaty do golenia, sole do kąpieli inne niż lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy ko-
smetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty 
do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, 
lakiery do włosów, odświeżacze do ust olejki perfumeryjne, 
ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery 
do paznokci, 16 gazety, fotografie, albumy, przybory szkolne, 
papier śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, 
chusteczki do nosa papierowe, 20 meble, meble ogrodo-
we, meble kempingowe, lustra, ramy do obrazów, karnisze, 
21 naczynia i przybory kuchenne wykonane nie z metali 
szlachetnych, deski do krojenia i prasowania, garnki, talerze, 
dzbanki, przybory kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, 
miednice, mopy, termosy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, 
pułapki na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali szlachet-
nych, spryskiwacze, wazony, 24 bielizna pościelowa, obrusy, 
serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania, 
nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury, spodnie, mary-
narki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swetry, żakiety, bie-
lizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, rajstopy, poń-
czochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, rękawice, 
koszule nocne, szlafroki, biustonosze, piżamy, halki, krawaty, 
29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 
wyroby wędliniarskie, koncentraty, konserwy mięsne i rybne, 
pasztety, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mle-
ko, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzy-
wa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie, 

żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, 
owoce i warzywa suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, 
dżemy, powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce 
i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, 
dania gotowe do spożycia z produktów zawartych w tej kla-
sie, 30 aromaty do żywności, chipsy zbożowe, wyroby z cze-
kolady, czekolada, kukurydza prażona, lody, desery lodowe, 
preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie, herbata, 
kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, przyprawy, 
ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza, sorbety, 
kisiele, budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody 
mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, esen-
cje do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, brandy, 
whisky, wina, wódki, likiery, koktajle alkoholowe, 34 cygara, 
cygaretki, fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 35 do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, informa-
cje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie 
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja 
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, progra-
my lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych, 
projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia 
kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie 
kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie 
informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm za-
granicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobran-
żowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami 
alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami 
i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami go-
spodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektro-
nicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, 
z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, 
prowadzenie sklepów internetowych, 36 wynajmowanie po-
wierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i ad-
ministrowania nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
finansowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów, 
usługi w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów, 
42 tworzenie komputerowych programów informatycznych, 
organizowanie prac nad rozwojem komputerowych pro-
gramów informatycznych, programowanie komputerowe, 
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i programo-
wania komputerowego, projektowanie i prowadzenie kom-
puterowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie 
i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych on-
line, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajaz-
dów, łodziami, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej 
obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie.

(210) 465206 (220) 2016 12 15
(731) MURA PIOTR F.H.U. MURA, Żory
(540) Green Clover

(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substan-
cje farmaceutyczne, zioła lecznicze, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy 
i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutycz-
ne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, prepara-
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ty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina 
lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie le-
karskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki we-
terynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole 
lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalew-
ki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole 
do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, 
tran, herbata z ziół do celów medycznych, żywność diete-
tyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały 
opatrunkowe, materiały do celów medycznych, materiały 
i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 465238 (220) 2016 12 15
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bamboo forest
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapa-
chowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 prepara-
ty do odświeżania powietrza, odświeżacze samochodowe.

(210) 465250 (220) 2016 12 15
(731) KURPIEL WOJCIECH AVIS, Kąty Wrocławskie
(540) Viu Viu OPTICA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary korekcyjne, okulary 
przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, soczewki do okularów, 
soczewki korekcyjne, 35 usługi w zakresie handlu artykułami 
optycznymi i usługi informacyjne dla konsumentów w zakre-
sie użytkowania artykułów optycznych.

(210) 465280 (220) 2016 12 16
(731) INTERNITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HUSH-LAB

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje sanitarne 
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, aeratory 
do kranów, akcesoria do pryszniców, akcesoria do umy-
walek, akcesoria rozpylające jako części instalacji sanitar-
nych, akcesoria łazienkowe, antyrozpryskowe dysze wylo-
towe do kranów, aparaty rozpylające do zlewów jako 
akcesoria hydrauliczne, armatura łazienkowa do kontroli 
wody, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie 
mieszające do umywalek -kurki, baterie prysznicowe, bidety, 
baterie sztorcowe do umywalek, brodziki do pryszniców, 
brodziki prysznicowe, cysterny będące urządzeniami sani-
tarnymi, deski sedesowe, deski sedesowe z automatycz-
nym wymiennikiem podkładek higienicznych, dezynfek-
tanty, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, 
dozowniki środków odkażających w toaletach, drzwi 
do kabin prysznicowych z ramą metalową, drzwi pryszni-
cowe, dysze do wanien, dysze do wanien z hydromasażem, 

dźwignie do obsługi toaletowych zbiorników wody, 
dźwignie do spłuczek -części toalet, elastyczne rury 
wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 
kabin prysznicowych, elastyczne rury wchodzące w skład 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, ela-
styczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej wanien, elektronicznie sterowane 
samowyłączające się krany prysznicowe, elektryczne in-
stalacje sanitarne, głowice do pryszniców, fontanny-umy-
walki, fontanny, głowice prysznicowe, głowice prysznico-
we będące częściami instalacji zasilających w wodę, 
instalacje do wanien z masażem, instalacje łazienkowe, in-
stalacje prysznicowe, instalacje sanitarne, instalacje toale-
towe, instalacje sanitarne przenośne, jednouchwytowe 
baterie umywalkowe, kabiny kąpielowe, kabiny natrysko-
we, kabiny prysznicowe, klapy desek sedesowych jako 
części instalacji sanitarnych, klapy do desek klozetowych, 
kolanka z tworzyw sztucznych do rur jako części instalacji 
sanitarnych, krany, krany automatyczne, krany bezdotyko-
we, krany do bidetów, krany elektrycznie regulujące prze-
pływ wody, kurki czerpalne, kurki czerpalne -armatura 
wodociągowa, kurki do dostarczania wody, kurki do insta-
lacji sanitarnych, kurki do kładzenia rur, kurki mieszające 
[krany], metalowe korki do pryszniców, metalowe korki 
do wanien, metalowe korki do zlewów, montowane 
do ściany wylewki do bidetów, montowane do ściany wy-
lewki do umywalek, metalowe ścianki -parawany do wa-
nien z prysznicem, montowane do ściany wylewki wan-
nowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe [WC], muszle 
klozetowe z natryskiem, nakładki sanitarne na deski sede-
sowe, natryski wysokociśnieniowe, niemetalowe parawa-
ny do brodzików prysznicowych, łazienkowe instalacje 
wodno- kanalizacyjne, obudowy [kabiny] do wanien, od-
pływy wody [krany], osprzęt do bidetów, osprzęt do ce-
lów sanitarnych, osprzęt do odprowadzania wody, osprzęt 
do wanien, osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów 
do umywalek, osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów 
do wyrobów sanitarnych, osłony do wanien, panele pryszni-
cowe, pisuary -armatura sanitarna, pisuary przenośne 
na imprezy na świeżym powietrzu, podgrzewacze paro-
we do ręczników, podgrzewane wieszaki do suszenia 
ręczników, pływaki do spłuczek, pojedyncze toalety odle-
wane z materiału kompozytowego, pojedyncze toalety 
sprzężone, pojedyncze toalety wytłaczane ze stali, poje-
dyncze toalety zamocowane w ścianach, pojedyncze 
wstawiane toalety, postumenty do toalet, postumenty 
do umywalek, prysznice elektryczne, prysznice górne 
[deszczownice], prysznice ogrodowe, prysznice ręczne, 
przelewy do wanny, przelewy wannowe, przenośne bidety, 
przenośne prysznice, rozpylacze do pryszniców jako akceso-
ria hydrauliczne, rączki do prysznica, rączki do spłuczek 
jako elementy instalacji sanitarnych, ręczne zawory hy-
drauliczne, instalacje i aparatura sanitarna, sanitarna ar-
matura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spusto-
wa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do umy-
walek, sanitarna armatura spustowa do wanien, sanitarne 
wyposażenie wodociągowe, sedesy z czyszczącym stru-
mieniem wody, sitka do użytku w brodzikach prysznico-
wych, spusty -akcesoria hydrauliczne, spłuczki do pisu-
arów, spłuczki ustępowe, szafki łazienkowe z umywalkami 
[podłączonymi do źródła wody], szklane kabiny pryszni-
cowe, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, taśmy 
led, toalety przystosowane dla pacjentów, ścianki do ka-
bin prysznicowych, śluzy -instalacje sanitarne, toalety 
wyposażone w urządzenia myjące, toalety z funkcją stery-
lizacji, ubikacje ze zbiornikiem, uchwyty do baterii kranu, 
umywalki jako części instalacji sanitarnych, umywalki 
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będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, 
umywalki wbudowane w szafki, umywalki łazienkowe, 
umywalki łazienkowe jako elementy instalacji sanitarnych, 
umywalki łazienkowe na postumencie, urządzenia do de-
zynfekcji pisuarów, urządzenia do dostarczania wody 
do celów sanitarnych, urządzenia do kąpieli stóp, 
urządzenia do mycia rąk, urządzenia prysznicowe, uszczel-
ki do kranów wodociągowych, wanny, wanny dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie, wanny do hydroterapii, 
wanny do nasiadówek, wanny z dyszami powietrznymi, 
wanny z natryskiem, wanny z siedziskiem, wielofunkcyjne 
natryski uprzednio złożone, wylewki kranów, wylewki 
wannowe, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyro-
by sanitarne wykonane z kamienia, wyroby sanitarne 
ze stali nierdzewnej, węże prysznicowe, zatyczki do umy-
walek, zawory - akcesoria hydrauliczne, zawory [krany] 
jako części instalacji sanitarnych, zawory do rur, zawory 
kontrolne do wanien - akcesoria hydrauliczne, zbiorniki 
WC, zespoły do wyłapywania zanieczyszczeń do wanien, 
zespoły wyłapujące zanieczyszczenia do umywalek, ze-
stawy prysznicowe, zlewozmywaki, zlewozmywaki ze stali 
nierdzewnej, zlewozmywaki w obudowie [inne niż me-
ble], domowe grzejniki, domowe urządzenia do ogrzewa-
nia, elektryczne grzejniki akumulacyjne, elektryczne pod-
grzewacze do ręczników, elektryczne podgrzewacze do stóp, 
elektryczne taśmy do ogrzewania powierzchni, elementy 
ogrzewania elektrycznego, grzejniki elektryczne, grzejniki 
akumulacyjne, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, 
grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki do instalacji 
centralnego ogrzewania grzejniki [kaloryfery], grzejniki 
do pomieszczeń, grzejniki do pomieszczeń, na gaz propa-
nowy, grzejniki elektryczne, grzejniki elektryczne do ogrze-
wania budynków, grzejniki gazowe do ogrzewania 
pomieszczeń, grzejniki łazienkowe, kaloryfery [ogrzewa-
nie], kaloryfery elektryczne, konwektory [grzejniki], ogrzewa-
cze do pomieszczeń, podgrzewacze powietrza, podgrzewa-
ne dywany, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, 
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do recyrkulacji po-
wietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, 
urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, 
urządzenia grzewcze do pomieszczeń, wieszaki na ręczniki 
podgrzewane elektrycznie, 19 boazeria niemetalowa, bo-
azeria ścienna wykonana z materiałów niemetalowych, 
ceramiczne masy ogniotrwałe do okładania pieców meta-
lurgicznych, ceramiczne ogniotrwałe przedmioty obra-
biane, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, cera-
miczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki 
na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe 
do budynków, chodniki wykonane z materiałów niemeta-
lowych, elementy wykończeniowe budowlane niemeta-
lowe, glazurowane płytki ceramiczne, glazurowane cera-
miczne płytki ścienne, glazurowane ceramiczne płytki 
podłogowe, listwy budowlane niemetalowe, listwy deko-
racyjne niemetalowe, listwy podłogowe, niemetalowe, li-
stwy przypodłogowe niemetalowe, materiały ceramiczne 
do brukowania i układania powierzchni, mozaiki dla bu-
downictwa, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, nie-
metalowe pokrycia sufitów, płytki ceramiczne, płytki cera-
miczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na ściany 
wewnętrzne, płytki drewniane, płytki gipsowe, płytki gu-
mowe, płytki kamienne, płytki kuchenne niemetalowe, 
płytki podłogowe z terakoty, płytki łazienkowe niemeta-
lowe, płytki łupkowe dachowe, płytki łupkowe do okła-
dzin dachowych, płytki łupkowe do okładzin ściennych, 
płytki porcelanowe, płytki stiukowe, płytki szklane, płytki 
szklane nie do pokrywania dachu, płytki szklane do użytku 

w budownictwie, płytki z gliny, płytki z marmuru, płytki 
z tworzyw sztucznych, płytki ziemne, płytki ścienne nie-
metalowe dla budownictwa, progi niemetalowe, ścienne 
płytki ceramiczne, szklane mozaiki do użytku w budow-
nictwie, ozdoby z kamienia, ozdoby wykonane z marmuru 
do sadzawek, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu 
lub marmuru.

(210) 465289 (220) 2016 12 16
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) …uznawany za najlepszy! KIELCE Majonez KIELECKI 

Tradycja produkcji od 1959 r.

(531) 08.07.25, 19.03.01, 24.09.02, 24.09.24, 26.01.06, 25.01.15, 
27.05.01, 06.07.25, 29.01.15

(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.

(210) 465306 (220) 2016 12 16
(731) KUJAWIŃSKI ARTUR, Poznań
(540) MANIACKA DZIESIĄTKA
(510), (511) 25 gadżety reklamowe takie jak: szaliki, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki na głowę prze-
ciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpie-
lowe kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, 
odzież ze skóry i imitacji skóry, obuwie sportowe, 35 usłu-
gi w zakresie reklamy osób trzecich, produkcja filmów 
reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama 
radiowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboar-
dowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie 
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, 
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam 
prasowych, reklamy telewizyjne, 41 organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie konkursów sportowych, 
organizowanie turniejów sportowych, organizowanie 
imprez sportowych, usługi sportowe i kulturalne, usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, świadczenie usług sporto-
wych i rekreacyjnych, usługi rozrywkowe w zakresie zajęć 
sportowych i kulturalnych, organizowanie społecznych 
imprez sportowych i kulturalnych, edukacja sportowa, 
przeprowadzanie imprez sportowych, informacje na te-
mat sportu, udostępnianie wydarzeń sportowych za po-
mocą strony internetowej.
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(210) 465392 (220) 2016 12 19
(731) LEGIEŃ MICHAŁ, Węgrzce Wielkie
(540) BROWAR WĘGRZCE WIELKIE

(531) 03.01.08, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210) 465395 (220) 2016 12 19
(731) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(540) 1654 ANNA PREMIUM GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY 

SPORZĄDZONY WEDŁUG TRADYCYJNEJ RECEPTURY 
LIKIER ZIOŁOWY

(531) 06.01.02, 25.01.09, 05.13.07, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 alkohole w tym likiery ziołowe.

(210) 465424 (220) 2016 12 19
(731) LOYALTY POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LOYALTY POINT

(531) 26.01.01, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowa-
nie baz danych i do zarządzania bazami danych, programy 
komputerowe dla programów lojalnościowych klienta, pro-
gramy komputerowe do zarządzania projektami, programy 
komputerowe dotyczące spraw finansowych, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, magnetyczne nośniki danych, 
elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy danych, 
35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie or-
ganizacji systemów pozyskiwania klientów, zwłaszcza w za-

kresie programów rabatowych i premiowych, administrowa-
nie programami lojalności konsumenta, audyt działalności 
gospodarczej w zakresie procesów sprzedażowych, obsłu-
gowych, komunikacyjnych i operacyjnych, planowanie, ko-
ordynacja systemów lojalnościowych, w szczególności pro-
gramów bonusowych i premiowych oraz nadzór nad nimi, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, optymalizacja 
stron internetowych, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bada-
nia rynkowe, usługi marketingowe, usługi merchandisingu, 
analizy kosztów, dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 projekto-
wanie i rozwój komputerowego oprogramowania w zakresie 
organizacji wszelkiego typu promocji konsumenckich, w za-
kresie optymalizacji procesów marketingowych, techniczna 
koncepcja i doradztwo techniczne odnośnie programów 
lojalnościowych dla klienta, zapisywanie danych, administro-
wanie danymi na serwerze, administrowanie danymi przez 
sieć komputerową, prowadzenie platformy dla programu 
lojalnościowego dla klienta w sieci komputerowej, np. w In-
ternecie, analizy systemów komputerowych.

(210) 465427 (220) 2016 12 19
(731) Keppel Corporation Limited, Singapur, SG
(540) Képpel

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, pakowanie i magazynowanie to-
warów, organizowanie podróży, dostawa energii elektrycz-
nej, usługi zaopatrywania w wodę w tym dostawa wody 
demineralizowanej, pary wodnej i wody schłodzonej, prze-
syłanie i dystrybucja energii dla odbiorców hurtowych i de-
talicznych, w tym przesyłanie, dystrybucja i umożliwianie 
zakupu stronom trzecim energii elektrycznej, gazu natural-
nego i jego pochodnych, udostępnianie sprzętu do przesy-
łania i dystrybucji gazu, wszystkie ww. usługi zawarte w kl. 
39, usługi holowników i holowania morskiego, usługi w za-
kresie podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków, usługi 
wywozu odpadów, zarządzanie obiektami do parkowania 
pojazdów, informacja, doradztwo i konsultacje odnoszące 
się wszystkich wyżej wymienionych usług, 40 obróbka ma-
teriałowa, mianowicie oczyszczanie wycieków ropy, obróbka 
metalu, obróbka niebezpiecznych odpadów, uzdatnianie 
wody, obróbka materiałów odpadowych, obróbka ścieków, 
obróbka skażonej gleby, obróbka i pokrywanie powierzchni 
metalowych, chemiczna obróbka tekstyliów, spalanie od-
padków i śmieci, produkcja energii elektrycznej, produkcja, 
obróbka i przetwarzanie ropy, produkcja, filtrowanie, oczysz-
czanie, obróbka, przetwarzanie gazu, wytwarzanie energii 
elektrycznej, wytwarzanie gazu, produkcja, wytwarzanie 
i przekształcanie energii, usługi rafinowania, obsługa sprzę-
tu i obiektów do wytwarzania energii elektrycznej na rzecz 
osób trzecich, obróbka strumieniowo-cierna, usługi zarzą-
dzania odpadami, zarządzanie usuwaniem odpadów stałych 
w tym odpadów niebezpiecznych, włączając usługi sanitarne 
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w związku z odpadami, usługi spalania odpadów, recykling 
i usuwanie odpadów na rzecz przedsiębiorstw przemysło-
wych, handlowych i miejskich, recykling śmieci i odpadów, 
oczyszczanie ścieków przemysłowych, obróbka ścieków 
z procesów przemysłowych, regeneracja wody, usuwanie 
ścieków z procesów przemysłowych, obróbka osadów, skła-
danie towarów na zamówienie stron trzecich, przekształcanie 
ropy naftowej, chemikaliów i innych produktów, informacja, 
doradztwo i konsultacje dotyczące wszystkich wyżej wymie-
nionych, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz związane 
z nimi badania i projektowanie, analizy i badania przemysło-
we, projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, usługi rozwijania i zarządzania projektami 
inżynieryjnymi, usługi inżynieryjne, studium wykonalności 
technicznej, projektowanie inżynieryjne i projektowanie bu-
dowlane, sporządzanie rysunków i raportów inżynieryjnych, 
rozwijanie procesów przemysłowych, usługi inżynierii środo-
wiskowej i profesjonalne doradztwo dotyczące środowiska 
na rzecz rządu i przemysłu w zakresie zarządzania osadami 
stałymi i niebezpiecznymi, ściekami i jakością powietrza, ba-
dania emisji zanieczyszczeń, środowiskowe usługi inżynie-
ryjne związane z działaniami naprawczymi odnośnie miejsc 
skażonych, wszystkie wyżej wymienione usługi zawarte 
w kl. 42, projektowanie zakładów przemysłowych, badania 
przemysłowe, badania przemysłowe obiektów technicznych, 
przekazywanie do eksploatacji i kontrola fabryk, maszyn 
i urządzeń, audyt energii elektrycznej, gazu i wody, kontrola 
(nadzór) budynków, fabryk i maszyn, specjalistyczne usługi 
kontroli energii, elektryczności, gazu i jakości wody, informa-
cja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych, 
badania i doradztwo związane z ochroną środowiska.

(210) 465436 (220) 2016 12 20
(731) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) mammal COLLECTION

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, wkładki protetyczne, 
25 obuwie dziecięce, ubrania dziecięce.

(210) 465449 (220) 2016 12 20
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) HASCO w pigułce

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, gazety, komiksy, publi-
kacje drukowane, 35 obróbka tekstów, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi 
przeglądu prasy, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, 41 informacja o imprezach rozryw-
kowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów, pu-
blikowanie on-line elektronicznych czasopism, publikowanie 

tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego, inne niż do celów reklamowych.

(210) 465451 (220) 2016 12 20
(731) SIENKIEWICZ DAWID UNIGIS, Katowice
(540) UNIGIS

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputerowe mapy cyfrowe, urządzenia 
i przyrządy geodezyjne, elektroniczne bazy danych, kom-
puterowe bazy danych, elektroniczne bazy danych zapisane 
na nośnikach komputerowych, 38 udostępnianie kompute-
rowej bazy danych, przydzielanie dostępu do komputerowej 
bazy danych, zapewnianie dostępu do komputerowych baz 
danych, 42 pomiary geodezyjne, usługi w zakresie miernic-
twa geodezyjnego, dostarczanie informacji i wyników badań 
naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością 
wyszukiwania.

(210) 465467 (220) 2016 12 20
(731) LOFT 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Yes I DO!

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amu-
lety [biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmi-
strzostwo], biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii 
komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła 
sztrasowego [sztuczna biżuteria], bransoletki [biżuteria], bre-
loczki do kluczy [ozdoby], budziki, chronografy, czasomierze 
[zegarki], czasomierze [zegarki], diamenty, druciki z metali 
szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, 
gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, kaboszo-
ny do wyrobu biżuterii, kamienie jubilerskie, kamienie półsz-
lachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji 
wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, kora-
liki do wyrobu biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka 
na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki 
do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, mechani-
zmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony [biżuteria], 
metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, 
monety, naszyjniki [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici 
ze srebra (biżuteria): nici ze złota [biżuteria], obudowy zega-
rów, odznaki z metali szlachetnych, osm, ozdoby [biżuteria], 
ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych ozdoby do obu-
wia z metali szlachetnych ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego 
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bursztynu, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły 
z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżu-
teria] platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki 
z metali szlachetnych posążki z metali szlachetnych, przyrządy 
do mierzenia czasu pudełka do eksponowania zegarków, pu-
dełka z metali szlachetnych, rod, ruten, spinel [kamienie szla-
chetne], spinki do mankietów, sprężyny do zegarków, srebro, 
nieprzetworzone lub kute, stopery, stopy metali szlachetnych, 
szkiełka do zegarków, szpilki do krawatów szpilki do krawatów 
szpilki ozdobne, szpilki ozdobne, szpilki ozdobne, sztabki me-
tali szlachetnych, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwa-
rzanie zegarów i zegarków), wisiorki, wskazówki do zegarów, 
wskazówki zegarowe zapięcia do biżuterii, zegarki, zegarki, 
zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary 
słoneczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], złoto, nieprze-
tworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane, 
18 aktówki, aktówki, bagaż, bagaż, bagaż, bagaż, bagaż, bagaż, 
baty, bicze, bigle do torebek, błona z jelit zwierzęcych, chle-
baki, chomąta dla koni, czapraki pod siodła końskie, czapraki 
pod siodła końskie, czapraki pod siodła końskie, czekany, derki 
na konie, druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdesz-
czowych, dyscyplina dziewięciorzemienna [bicz], etui na karty 
[portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, 
gumowe części do strzemion, imitacje skóry, jelita do wyrobu 
kiełbas, kagańce, kagańce, klapy na oczy dla koni [uprząż], ko-
perty ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, 
kółka do parasoli, krupony [części skór], kufry bagażowe, laski 
do parasoli, laski, kijki marszowe i trekkingowe, lasko-krzesełka, 
moleskin [imitacja skóry], myśliwskie worki [akcesoria do po-
lowań], nagłówki uprzęży, nakolanniki dla koni, nici ze skóry, 
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka dla 
niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka dla niemowląt 
do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, okładziny do mebli 
ze skóry, okrycia dla zwierząt, osprzęt do uprzęży, parasole, 
paski do ekwipunku wojskowego, paski pod brodę skórzane, 
paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podkowy końskie, 
podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrow-
ce na parasole, pokrowce skórzane na sprężyny, portmonetki 
z siatki oczkowej, postronki do uprzęży, postronki do uprzęży, 
przeciwsłoneczne parasole, przywieszki do bagażu, pudełka 
z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudełka ze skó-
ry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pusła, 
puśliska, randsels (japońskie tornistry szkolne), rączki do para-
soli, rączki walizek, rzemienie, rzemienie [rymarstwo], rzemyki 
do łyżew, siodła do jazdy konnej, skóra kozia, skóra kozia inna 
niż do czyszczenia, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra 
wtórna, skóry bydlęce, skóry zwierzęce, skóry zwierzęce, skó-
rzane pasy na ramię, skórzane smycze, strzemiona, szkielety 
do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, 
sznurkowe siatki na zakupy, sznurówki skórzane, teczki na nuty, 
terlicą [szkielet siodła], torby, torby alpinistyczne, torby gim-
nastyczne, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby 
na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem 
na ramię], torby turystyczne, torebki, tręzla (uzda), uchwyty 
lasek spacerowych, uprzęże, uzdy [uprząż], wędzidła dla zwie-
rząt [uprząż], worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skó-
ry do mebli, wyprawione skóry, wyroby rymarskie, zapięcia 
do siodeł, zawory, wentyle ze skóry, zestawy podróżne [wy-
roby skórzane], 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, bokserki, 
botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sporto-
we, buty sznurowane, buty za kostkę, buty za kostkę, cholewki 
do obuwia, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry 
[kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki 
pod prysznic, czubki do butów, daszki (nakrycia głowy], dasz-
ki do czapek, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, 

etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra 
[odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] za-
kładane na buty, gorsety, gorsety, gorsety [bielizna damska], 
gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane 
na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze pa-
pierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, 
kieszenie do odzieży, kołnierzyki przypinane, kombinezony, 
kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy 
wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, ko-
szule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, 
podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki, majtki damskie, majtki 
dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, 
maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], 
mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy, na-
piętki do obuwia, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, na-
uszniki [odzież], obuwie, obuwie, obuwie gimnastyczne, obu-
wie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, 
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, 
odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież goto-
wa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, 
ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], 
okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, 
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy 
do obuwia łączące,podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne 
wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pelisy, pięty do pończoch, 
pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, pode-
szwy butów, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], 
podwiązki, podwiązki, podwiązki, podwiązki do skarpetek, 
poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, 
potniki, pulowery, rajstopy, rajstopy, rękawice narciarskie, ręka-
wiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielo-
we, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spód-
nice, spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, 
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia 
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy (do ubrania), szkielety ka-
peluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni pod 
stopy, togi, turbany, walonki [buty filcowe), woalki, welony 
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.

(210) 465474 (220) 2016 12 21
(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) SAMOGON BRZESKI Z ŻYTA BRZESKIEGO No 1 
ZATWIERDZONY
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(531) 26.01.01, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 465477 (220) 2016 12 21
(731) MYŁEK ROBERT JANUSZ, Zalasewo
(540) 4.BIKER

(531) 26.04.02, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, 
bielizna, bielizna termoaktywna, skarpety, skarpety ter-
moaktywne, T-shirty, bluzy, bluzki, odzież sportowa, dresy, 
spodnie, spodnie tekstylne, spodnie skórzane, kurtki, kurtki 
tekstylne, kurtki skórzane, kombinezony, kamizelki, kami-
zelki tekstylne, kamizelki odblaskowe, kamizelki skórzane, 
kominiarki, kołnierze, szaliki, chusty, ochraniacze tekstylne, 
odzież przeciwdeszczowa, nakrycia głowy, czapki, rękawi-
ce, rękawice tekstylne, rękawice skórzane, obuwie, obuwie 
sportowe, obuwie motocyklowe, 35 usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej i hurtowej części zamiennych i akcesoriów 
do pojazdów lądowych, w szczególności do motocykli, opon 
do pojazdów lądowych, w szczególności opon do motocy-
kli, odzieży w szczególności odzieży motocyklowej, smarów, 
past, olejów i środków do czyszczenia i konserwowania mo-
tocykli, kasków motocyklowych, toreb i kufrów bagażowych 
oraz akcesoriów i gadżetów motocyklowych, w szczególno-
ści kamery sportowe i nawigacje, reflektory, pokrowce, za-
bezpieczenia, breloki do kluczyków, protektory, prowadzenie 
detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży części zamien-
nych i akcesoriów do pojazdów lądowych, w szczególności 
do motocykli, opon do pojazdów lądowych, w szczególno-
ści opon do motocykli, odzieży w szczególności odzieży mo-
tocyklowej, smarów, past, olejów i środków do czyszczenia 
i konserwowania motocykli, kasków motocyklowych, toreb 
i kufrów bagażowych oraz akcesoriów i gadżetów moto-
cyklowych, w szczególności kamery sportowe i nawigacje, 
reflektory, pokrowce, zabezpieczenia, breloki do kluczyków, 
protektory, usługi w zakresie sprzedaży za pośrednictwem 
sprzedaży wysyłkowej i Internetu części zamiennych i akce-
soriów do pojazdów lądowych, w szczególności do moto-
cykli, opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon 
do motocykli, odzieży w szczególności odzieży motocyklo-
wej, smarów, past, olejów i środków do czyszczenia i konser-
wowania motocykli, kasków motocyklowych, toreb i kufrów 
bagażowych oraz akcesoriów i gadżetów motocyklowych, 
w szczególności kamery sportowe i nawigacje, reflektory, po-
krowce, zabezpieczenia, breloki do kluczyków, protektory.

(210) 465490 (220) 2016 12 21
(731) SZEPKE GUSTAW, Cisownica
(540) BIMBER PASTERSKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 
napoje alkoholowe, napoje alkoholowe destylowane, goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, al-
koholowe napoje z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe za-
wierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, alkohole 
i likiery wspomagające trawienie, wódka.

(210) 465491 (220) 2016 12 21
(731) SZEPKE GUSTAW, Cisownica
(540) GRZANIEC PASTERSKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, napoje alkoholowe, 
napoje alkoholowe destylowane, koktajle, aperitify, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjąt-
kiem piwa, owocowe ekstrakty z alkoholem, alkohole i likiery 
wspomagające trawienie, wino.

(210) 465559 (220) 2016 12 22
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) HELIO Orzechy włoskie

(531) 05.03.11, 05.07.06, 26.11.01, 26.13.25, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 orzechy włoskie preparowane.

(210) 465565 (220) 2016 12 22
(731) FUNDACJA OSHEE ŻYJ WALCZ ZWYCIĘŻAJ, Kraków
(540) FUNDACJA OSHEE ŻYJ WALCZ ZWYCIĘŻAJ!

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wo-
lontariatu dla organizacji charytatywnych, organizowanie 
aukcji, publikowanie tekstów sponsorowanych, 36 spon-
sorowanie finansowe, inwestowanie funduszy na cele cha-
rytatywne, gromadzenie funduszy na cele charytatywne 
za pomocą imprez rozrywkowych, udzielanie informacji 
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, or-
ganizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele chary-
tatywne dla dzieci potrzebujących, fundowanie stypendiów, 
41 organizowanie obozów sportowych, organizowanie i pro-
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wadzenie warsztatów, szkoleń i pokazów w zakresie sportu, 
kultury i sztuki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie konkursów, kultura fizyczna, prowadzenie 
zajęć fitness, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
udostępnianie sprzętu i obiektów rekreacyjnych oraz sporto-
wych, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie 
koncertów.

(210) 465567 (220) 2016 12 22
(731) NT INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) NT AGRO
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny rolnicze do kul-
tywacji, maszyny rolnicze do orki, maszyny i urządzenia 
rolnicze, ogrodnicze i leśne ,12 przyczepy, przyczepy trans-
portowe, przyczepy do pojazdów, przyczepy do cystern, 
przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych, wózki 
[rolnicze].

(210) 465576 (220) 2016 12 22
(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(540) PELTest
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, 
urządzenia pomiarowe zawartości, 42 usługi pomiarowe, ba-
dania techniczne.

(210) 465577 (220) 2016 12 22
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) RABATOR
(510), (511) 4 energia elektryczna, brykiety, paliwa stałe 
z węgla kamiennego i brunatnego, węgiel kamienny, gaz 
generatorowy, gaz czadnicowy, gaz olejowy, gaz oświetle-
niowy, 7 aparatura, urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii, w tym elektrownie wodne, wiatrowe, 9 aparatura, 
urządzenia i instalacje do analizy gazu, aparatura, urządzenia 
i instalacje do kontroli i regulacji ciepła, aparatura, urządze-
nia i instalacje do pomiarów precyzyjnych z zakresu elek-
tryczności, ciepła i ciśnienia, 35 usługi sprzedaży oraz obrót 
paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, energią elektryczną 
i cieplną obrót świadectwami pochodzenia na energię elek-
tryczną, usługi rachunkowo - podatkowe, aukcje publiczne, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami, ak-
cje o charakterze promocyjnym, 37 budowa, rozbudowa, 
montaż urządzeń i instalacji stosowanych w przemyśle 
energetycznym, budowa, rozbudowa urządzeń i instalacji 
wychwytujących CO2 ze spalin elektrowni, budowa, rozbu-
dowa, montaż urządzeń i instalacji związanych z ochroną 
środowiska naturalnego, konserwacja i naprawa urządzeń 
i instalacji stosowanych w przemyśle energetycznym, kon-
serwacja i naprawa urządzeń i instalacji wychwytujących 
CO2 ze spalin elektrowni, konserwacja i naprawa urządzeń 
i instalacji związanych z ochroną środowiska, wykonywanie 
robót ogólnobudowlanych w zakresie instalacji służących 
do wychwytywania CO2 ze spalin elektrowni, wykonywa-
nie robót ogólnobudowlanych w zakresie instalacji doty-
czących ochrony środowiska naturalnego, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, usługi w zakresie: prze-
syłania i dystrybucji energii elektrycznej, mocy, powietrza, 
ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wod-
nej i gorącej wody, magazynowania energii elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną, cieplną, 

dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, odprowadzania ście-
ków, wywozu śmieci, 40 usługi w zakresie wychwytywania 
CO2 ze spalin elektrowni i ich usuwania oraz przetwarzania, 
doradztwo w zakresie usuwania CO2 ze spalin elektrowni, 
usługi w zakresie wdrażania: projektów dotyczących opty-
malizacji produkcji paliw i energii elektrycznej, projektów 
dotyczących optymalizacji instalacji, urządzeń, aparatury, 
układów i metod wykorzystywanych w przemyśle energe-
tycznym, usługi przetwarzania surowców wtórnych, w tym 
w celu pozyskiwania energii, 42 naukowe i techniczne ba-
dania i analizy, także laboratoryjne w zakresie energetyki 
oraz ochrony środowiska naturalnego, naukowe i technicz-
ne badania i analizy, także laboratoryjne dotyczące nowych 
technologii i urządzeń wykorzystywanych w procesie pro-
dukcji, wytwarzania, przesyłania energii elektrycznej, w tym 
opracowywanie projektów związanych z wdrażaniem no-
wych technologii i urządzeń, naukowe i techniczne bada-
nia i analizy z zakresu instalacji, urządzeń i aparatury prze-
znaczonych do wychwytywania CO2 ze spalin elektrowni, 
naukowe i techniczne badania i analizy z zakresu optyma-
lizacji urządzeń, aparatury, układów, instalacji i metod wy-
korzystywanych w przemyśle energetycznym, naukowe 
i techniczne badania i analizy dotyczące produkcji paliw 
i energii elektrycznej, w tym optymalizacji produkcji paliw 
i energii elektrycznej, naukowe i techniczne badania i ana-
lizy dotyczące wytwarzania elektryczności i ciepła, w tym 
z zakresu optymalizacji wytwarzania elektryczności i ciepła, 
naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące integra-
cji systemów i metod stosowanych w elektrowniach i elek-
trociepłowniach, naukowe i techniczne badania i analizy 
dotyczące problemu spalania i zgazowania węgla, nauko-
we i techniczne badania i analizy dotyczące zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania elektrowni i elektrociepłowni 
na środowisko, naukowe i techniczne badania i analizy do-
tyczące spalania w atmosferze wzbogaconego tlenu oraz 
urządzeń, instalacji i aparatury wykorzystywanych do takie-
go spalania, usługi projektowania urządzeń, instalacji i apa-
ratury wykorzystywanych w procesie produkcji energii.

(210) 465603 (220) 2016 12 23
(731) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA 

I WSPÓLNICY, Chorzów
(540) DOOTI
(510), (511) 30 ciasta, chleb i bułki, ciastka, pączki, wyroby 
cukiernicze, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao, cukier, 
czekolada, miód, lody, potrawy na bazie mąki, przyprawy, 
nielecznicze słodycze.

(210) 465604 (220) 2016 12 23
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) DIPWOLL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie pre-
paraty sercowo-naczyniowe.

(210) 465605 (220) 2016 12 23
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) AXUDROPIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie pre-
paraty sercowo-naczyniowe.

(210) 465620 (220) 2016 12 23
(731) MARSZAŁEK WOJCIECH HARDGARDEN, 

Gajewniki-Kolonia
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(540) KRETOSTOP

(531) 03.05.07, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 środki odstraszające zwierzęta, środki odstra-
szające mrówki, środki odstraszające owady, środki do tępie-
nia szkodników, środki do odstraszania szkodników, trutka 
w paście na szkodniki ogrodowe, trutka w paście do zwalcza-
nia gryzoni, granulat do zwalczania gryzoni, trutka na szczu-
ry, żel na krety, żel przeciw gryzoniom, żel do odstraszania 
psów i kotów, płyn na kuny i inne zwierzęta, granulat na krety, 
granulat odstraszający dziką zwierzynę, płyn do odstraszania 
lub zwalczania szkodników, 21 pułapki na szkodniki.

(210) 465626 (220) 2016 12 23
(731) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska
(540) AP UM10
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.

(210) 465628 (220) 2016 12 23
(731) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska
(540) AP VM50
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.

(210) 465640 (220) 2016 12 27
(731) SPIŻARNIA RYDZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rydzyny
(540) SPIŻARNIA RYDZYŃSKA ŻYWNOŚĆ NATURALNA

(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 22.01.05, 22.01.07, 24.01.15, 
24.01.20, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
wędliny, wyroby garmażeryjne mięsne, kiełbasy, konserwy 
i przetwory mięsne, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, 
wyroby z dziczyzny, produkty na bazie mięsa, drobiu, dziczy-
zny, ryby, konserwy rybne, produkty na bazie ryb, skorupiaki 
nieżywe, owoce morza (nieżywe), konserwowane, suszo-
ne, kandyzowane, gotowane i mrożone owoce i warzywa, 
przetwory owocowe i warzywne, grzyby konserwowane, 
przetwory z grzybów, bakalie, galaretki, dżemy, konfitury, 
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, sery, oleje i tłusz-
cze jadalne, masło, zupy, buliony, wyroby kulinarne prze-
znaczone do bezpośredniego spożycia z mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny, owoców, warzyw, produktów mlecznych, sałatki 
owocowe i warzywne, surówki warzywne, chipsy i chrupki 
ziemniaczane, produkty ziemniaczane, mączno-ziemniacza-
ne, 33 napoje alkoholowe, wino, napoje spirytusowe, nalew-
ki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie 

hurtowym i detalicznym z artykułami spożywczymi, napo-
jami, alkoholem oraz artykułami gospodarstwa domowego, 
artykułami kuchennymi i dekoracjami dla domu.

(210) 465653 (220) 2016 12 27
(731) GFT-GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) KINGA PIENIŃSKA

(531) 09.01.10, 27.05.01, 25.01.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, ga-
zowana, woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, 
preparaty do przygotowania napojów.

(210) 465666 (220) 2016 12 27
(731) GFT-GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) KINGA PIENIŃSKA Sportiva

(531) 27.05.01, 25.01.06
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, ga-
zowana, woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, 
preparaty do przygotowania napojów.

(210) 465668 (220) 2016 12 27
(731) GFT-GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Kinga pienińska
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, ga-
zowana, woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, 
preparaty do przygotowania napojów.

(210) 465670 (220) 2016 12 27
(731) GFT-GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) sportiva
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, ga-
zowana, woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, 
preparaty do przygotowania napojów.

(210) 465681 (220) 2016 12 27
(731) SZYNDLER ARTUR, Warszawa
(540) KRYSZTAŁY CZASU
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 9 edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, etui do prze-
noszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, 
etui na dyskietki, etui na płyty DVD, etui na płyty kompakto-
we, etui na smartfony, etui na okulary, etui na okulary dziecię-
ce, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okula-
ry przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, etui na karty 
kredytowe [dopasowane oprawki], etui typu Flip Cover 
do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych, 
futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji 
skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub 
z materiałów tekstylnych, futerały dopasowane do telefo-
nów komórkowych, futerały na laptopy, futerały na elektro-
niczne notesy, futerały na okulary, futerały na okulary sło-
neczne, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
na telefony komórkowe, futerały na telefony [specjalnie do-
pasowane], futerały przystosowane do komputerów typu 
netbook, grafiki komputerowe do pobrania, grafika do po-
brania do telefonów komórkowych, karty kolekcjonerskie 
magnetyczne, książki audio, książki dźwiękowe, książki elek-
troniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do po-
bierania z Internetu, książki zapisane na płytach, książki zapi-
sane na taśmach, futerały przystosowane do notebooków, 
gazety elektroniczne do pobrania, nagrane cyfrowe taśmy 
audio -DAT, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, na-
grane płyty DVD, nagrane płyty DVD zawierające gry, nagra-
ne dyski kompaktowe, nagrane dyski laserowe zawierające 
gry, nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, nagrane 
dyski wideo, nagrane filmy, nagrane karty pamięci typu flash, 
nagrane kasety magnetofonowe, nagrane kasety wideo 
z kreskówkami, nagrane kasety wideo z nagraniami muzycz-
nymi, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane nośni-
ki danych do użytku z komputerami, nagrane oprogramowa-
nie gier komputerowych, nagrane płyty kompaktowe -płyty 
CD, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrane płyty 
kompaktowe zawierające gry, nagrane płyty VCD, nagrane 
programy do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, nagrane programy gier komputerowych, nagra-
ne taśmy audio z grami, nagrane taśmy audio niemuzyczne, 
nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, na-
grane taśmy muzyczne, nagrane taśmy wideo, nagrane ta-
śmy wideo niemuzyczne, nagrane taśmy wideo z nagrania-
mi muzycznymi, nagrane taśmy wideo zawierające gry, 
nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania cyfrowe, 
nagrania dźwiękowe, nagrania magnetyczne, nagrania mul-
timedialne, nagrania muzyczne, nagrania muzyczne na ta-
śmach, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania mu-
zyczne w postaci płyt, nagrania wideo, nagrania wideo 
do pobrania, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z fil-
mami, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, notesy elek-
troniczne, notatniki elektroniczne, oprogramowanie do gier 
do użytku z komputerami, oprogramowanie do gier do użyt-
ku z konsolami do gier wideo, oprogramowanie do gier elek-
tronicznych do telefonów komórkowych, oprogramowanie 
do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicz-
nych, oprogramowanie do gier elektronicznych, przeznaczo-
ne do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie 
do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych 
online, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie 
do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie gier elektro-
nicznych, oprogramowanie gier komputerowych rozrywko-
wych, oprogramowanie gier komputerowych do użytku 
na telefonach komórkowych, oprogramowanie gier kompu-
terowych do pobrania, oprogramowanie gier rzeczywistości 

wirtualnej, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obrazami, 
płyty -nagrania dźwiękowe, płyty kompaktowe z muzyką, 
płyty kompaktowe [audio-wideo], płyty kompaktowe audio, 
płyty kompaktowe, podkładki do myszek komputerowych, 
podkładki pod myszki, podkładki pod myszy, podkładki pod 
myszy komputerowe, podświetlone reklamy, podświetlone 
tablice ogłoszeń, pokrowce na laptopy, pokrowce na smart-
fony, pokrowce ochronne na czytniki książek elektronicz-
nych, pokrowce ochronne na palmtopy, pokrowce ochronne 
na telefony komórkowe, pokrowce z klapką do tabletów, po-
krowce przeciwkurzowe na komputery, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowa-
ne na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, 
publikacje elektroniczne ładowalne, publikacje elektronicz-
ne do pobrania w postaci magazynów, publikacje elektro-
niczne do pobrania, związane z grami, publikacje tygodnio-
we ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, e-booki, biuletyny 
elektroniczne do pobrania, torby do noszenia komputerów, 
torby na aparaty fotograficzne, torby przystosowane do no-
szenia sprzętu fotograficznego, torby przystosowane do no-
szenia sprzętu wideo, torby przystosowane do noszenia apa-
ratów fotograficznych, pobieralne broszury elektroniczne, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktów-
ki -artykuły biurowe, albumy kolekcjonerskie, arkusze celulo-
zy regenerowanej do owijania, arkusze do pakowania z pa-
pieru, arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, arkusze 
informacyjne, arkusze papieru -artykuły papiernicze, arku-
sze papieru zadrukowane jednostronnie, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], artykuły papiernicze do pisania, artykuły 
piśmiennicze, banery wystawowe wykonane z kartonu, ba-
nery wystawowe z papieru, bilety wstępu, biuletyny infor-
macyjne, biuletyny [materiały drukowane], biuletyny w dzie-
dzinie gier, biurowe artykuły papiernicze, blistry, blistry 
do pakowania, bloczki do notowania, bloczki do pisania, 
bloczki do zapisywania, bloczki do zapisywania wyników, 
bloczki do notowania zamówień, bloczki karteczek samo-
przylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki 
listowe, bloki papierowe, bloki z luźnymi kartkami, brązowy 
papier do pakowania, broszury, broszury dotyczące gier, bro-
szury drukowane, broszury z programem, cenniki, cienkie 
przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, cienki 
papier, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma -perio-
dyki, czasopisma z plakatami, czyste papierowe zeszyty, de-
koracje z papieru [flagi], dekoracje na stół z papieru, dekora-
cyjny papier do pakowania, długopisy kolorowe, długopisy 
z brokatem do materiałów piśmiennych, dodatki do gazet 
w postaci czasopism, drukowane arkusze informacyjne, druki 
w formie obrazów, drukowane bilety, drukowane dyplomy 
-nagrody, drukowane emblematy, drukowane emblematy 
[kalkomanie], drukowane etykietki papierowe, drukowane 
foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice rekla-
mowe, drukowane karty informacyjne, drukowane karty 
okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi, 
drukowane komunikaty prasowe, drukowane materiały ilu-
stracyjne, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, 
drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szko-
leniowe, drukowane nagrody, drukowane opowieści przed-
stawione w formie ilustrowanej, drukowane papierowe tabli-
ce reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane 
zaproszenia, drukowane zaproszenia kartonowe, drukowane 
zaproszenia papierowe, drukowany materiał promocyjny, 
dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, dwustron-
na taśma przylepna do użytku domowego, etui na przybory 
do pisania, etykietki na prezenty, etykietki z ceną, etykiety 
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przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety wysyłkowe, 
etykiety z papieru, figurki wykonane z papieru, figurki wyko-
nane z tektury, figurki z papieru, flamastry, folia samoprzyle-
gająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, fo-
lia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, folia wodo-
odporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z two-
rzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, folie do okładania książek, folie bąbelko-
we do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza, gazety, 
gazety codzienne, graficzne reprodukcje, ilustrowane al-
bumy, instrukcje do gier komputerowych, instrukcje kom-
puterowe, instrukcje obsługi do użytku z komputerami, 
kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonko-
we, kalendarze na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze 
spotkań -agendy, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, ka-
lendarze z kartkami do wyrywania, kalkomanie przylepne, 
kalkomanie na gorąco, kartki do korespondencji, kartki 
do notowania, kartki do opakowań na prezenty, kartki oko-
licznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i po-
dziękowania, kartki papieru do robienia notatek, kartki papie-
ru [wkłady], kartki świąteczne, kartki urodzinowe, kartki 
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka 
do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pa-
kowania, w formie składanej, kartonowe pudełka do pako-
wania, kartonowe pudełka na prezenty, kartony do dostar-
czania towarów, kartony do pakowania, kartony z tektury 
do pakowania, kartony na prezenty, karty, karty do kolekcjo-
nowania, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty 
informacyjne, karty obrazkowe, karty okolicznościowe, karty 
pocztowe, karty wyników, karty z tworzyw sztucznych z kie-
szeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, kie-
szonkowe notesy, kołonotatniki, kolorowe długopisy, koloro-
we ołówki grafitowe, kolorowy karton, komiksy, komiksy 
-książki, komunikaty prasowe -materiały drukowane, koperty, 
koperty [artykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego, 
koperty papierowe do pakowania, koperty z tworzyw sztucz-
nych, kostki do notowania, koszulki do przechowywania 
zbiorów, książeczki do kolorowania, książeczki z opowiada-
niami dla dzieci, książki, książki beletrystyczne, książki dla 
dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, książki do malo-
wania, książki do rysowania, książki fantasy, książki niebele-
trystyczne, książki z dziedziny gier i grania, książki z grafiką, 
książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki z rozkła-
danymi obrazkami, kubki na ołówki, listy informacyjne, ma-
gazyny w zakresie gier i grania, mapy, mapy wykonane z ela-
stycznych tworzyw sztucznych, materiały do pakowania 
z kartonu, materiały do pakowania z papieru, materiały 
do opakowywania, materiały do pisania, materiały do ryso-
wania, materiały drukowane, materiały na okładki książek, 
materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] 
z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane 
z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, ma-
teriały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, ma-
teriały piśmienne, materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, nadruki, naklejki, naklejki [kalkomanie], nalepki, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], notatniki, notatniki ilustrowa-
ne, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, notatniki 
w linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy kieszon-
kowe, notesy na zapiski, obrazy, obrazy artystyczne, obrazy 
i zdjęcia, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obwoluty 
książek, obwoluty na dokumenty, obwoluty papierowe 
na książki, ochronne okładki na książki, odbitki fotograficzne, 
odbitki, odbitki artystyczne graficzne, odbitki kolorowe, 
okładki czasopism, okładki książek, okładki książkowe, okładki 
na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okładki, obwoluty 
[artykuły papiernicze], okładki skórzane do terminarzy spo-

tkań, opakowania książek, opakowania kartonowe, opakowa-
nia na prezenty, opakowania na prezenty z tworzyw sztucz-
nych, opakowanie na prezenty, opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowanie na prezenty świąteczne, oprawione 
plakaty, oprawy do obrazów, oprawy do piór i ołówków, 
oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, oprawy 
do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, oprawy książek, or-
ganizery do użytku biurowego, organizery kieszonkowe, or-
ganizery na biurko, organizery osobiste, organizery [stojaki] 
na notatki, papier do drukowania metodą sublimacji barwni-
ków, papier do kopiowania, papier do kalkomanii, papier 
do etykietowania, papier do korespondencji, papier do owi-
jania i pakowania, papier do owijania książek, papier do pa-
kowania prezentów, papier do pisania listowy, papier listowy, 
papier liniowany [gotowy produkt], papier listowy z nagłów-
kiem, papier listowy -produkty gotowe, papier na oprawy 
książek, papier na publikacje, papier na torebki i worki, papier 
na wizytówki -produkt półprzetworzony, papier pakowy siar-
czanowy, papier termotransferowy, papier w arkuszach -ar-
tykuły piśmienne, papier zeszytowy, papierowe artykuły pi-
śmienne, papierowe kalkomanie przenoszone na gorąco 
-naprasowanki, papierowe materiały biurowe, papierowe 
podstawki, papierowe podstawki pod kufle do piwa, papie-
rowe podstawki pod szklanki, papierowe pudełka do pako-
wania, papierowe rozkładane teczki z przegródkami, papie-
rowe torby na prezenty, papierowe torebki do pakowania, 
papierowe wyroby artystyczne, periodyki, periodyki -czaso-
pisma, periodyki drukowane, pióra i długopisy, pióra i długo-
pisy -artykuły biurowe, bloczki do pisania notatek, plakaty 
reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu, 
plakaty z papieru, plansze, płytki grawerskie, pocztówki, 
pocztówki i widokówki, podkładka na biurko, podkładki 
do papieru do pisania, podkładki do pisania z klipsem, pod-
kładki na biurko, podkładki na biurko z kalendarzem, pod-
kładki pod kufle do piwa, podkładki pod szklanki z tektury, 
podkładki stołowe z papieru, podstawki na długopisy i ołów-
ki, podstawki na stół papierowe, podstawki na koresponden-
cję, podstawki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, 
podstawki pod szklanki z kartonu, podstawki pod szklanki 
z tektury, podstawki pod szklanki z papieru, pojemniki karto-
nowe, pojemniki na akta, pojemniki na artykuły papiernicze, 
pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, po-
jemniki na długopisy, pojemniki na karteczki do notowania, 
pojemniki papierowe, pojemniki wykonane z papieru, po-
jemniki papierowe do pakowania, pojemniki wysyłkowe 
z tektury, pojemniki z papieru do pakowania, poradniki 
do gier komputerowych, poradniki -podręczniki, poradniki 
strategiczne do gier w karty, powieści, powieści graficzne, 
prace malarskie i kaligraficzne, przybory szkolne -artykuły pi-
śmienne, publikacje drukowane, publikacje drukowane do-
tyczące komputerów, publikacje promocyjne, publikacje re-
klamowe, pudełka kartonowe, pudełka kartonowe lub 
papierowe, pudełka kartonowe na drobne upominki, pudeł-
ka na artykuły piśmienne, pudełka na pióra i długopisy, pu-
dełka na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, pudełka 
tekturowe, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, 
pudełka wykonane z płyty pilśniowej, pudełka z papieru, pu-
dła opakowaniowe kartonowe, pudła papierowe, reklamy 
drukowane, rękopisy książek, reprezentacje graficzne -rysun-
ki, obrazy, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł 
sztuki, reprodukcje obrazów, ryciny -grafika, ryciny i ich re-
produkcje, ryciny -grawerowanie, rysunki, rysunki graficzne, 
rysunki satyryczne w gazetach -materiały drukowane, samo-
przylepne etykiety drukowane, samoprzylepne papierowe 
ozdoby na ściany, segregatory, segregatory [artykuły biuro-
we], segregatory biurowe, segregatory do użytku w biurze, 
segregatory do prezentowania, segregatory -materiały biu-
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rowe, segregatory na listy, segregatory na luźne kartki, serie 
książek beletrystycznych, serie książek niebeletrystycznych, 
serie książek ze wskazówkami do gier wideo, serwetki stoło-
we papierowe, serwetki z celulozy do użytku domowego, 
składane pudełka kartonowe, składane pudełka z papie-
ru, skoroszyty, skoroszyty i segregatory, skórzane okładki 
na książki, skórzane zakładki do książek, sprzęt do gier fabu-
larnych w postaci podręczników, stemple do pieczętowa-
nia, stemple do znakowania, stemple na atrament, stojaki 
biurkowe na wizytówki, stojaki na akcesoria biurkowe, stoja-
ki na dokumenty, stojaki na dokumenty na biurko, stojaki 
na kalendarz, stojaki na kalendarze biurkowe, stojaki na ko-
respondencję, stojaki na papier -wyposażenie biurowe, stoja-
ki na pióra i długopisy, stojaki na przyrządy do pisania, strate-
giczne przewodniki w formie czasopism do gier video, 
świecący papier ,szablony -artykuły piśmienne, syntetyczny 
papier wysokiej jakości typu bond, szablony do rysowania 
zapobiegające wyjeżdżaniu za linię, szare koperty, szkice, 
szkicowniki, szkolne zeszyty, szyldy papierowe, szyldy rekla-
mowe z papieru lub z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu, 
tabele drukowane, tabele wyników, taśma klejąca, taśma kle-
jąca-artykuły papiernicze, taśma klejąca [materiały piśmien-
ne], taśma klejąca pakowa, taśma przylepna (dozowniki -) 
[artykuły biurowe], taśmy do kodów kreskowych, taśmy i kar-
ty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy 
klejące do celów papierniczych, taśmy klejące do pakowania, 
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku do-
mowego, taśmy przylepne do celów biurowych, taśmy sa-
moprzylepne do celów biurowych, teczki [artykuły biurowe], 
teczki -artykuły papiernicze, teczki do użytku biurowego, 
teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, teczki na doku-
menty [artykuły biurowe], teczki na dokumenty będące arty-
kułami papierniczymi, teczki na korespondencję, teczki na li-
sty, teczki papierowe, teczki papierowe [artykuły papiernicze], 
teczki papierowe na dokumenty, teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania -zestawy, teczki z kieszonkami do użytku 
biurowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ar-
tykuły papiernicze], terminarze, terminarze biurkowe, termi-
narze kieszonkowe, terminarze [materiały drukowane], termi-
narze miesięczne, terminarze na biurko, terminarze roczne, 
terminarze tygodniowe, terminarze ścienne, torby na pre-
zenty, torby na zakupy, torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego, torby papierowe, torby papierowe do pakowania, tor-
by papierowe na zakupy, torby z tworzyw sztucznych 
do pakowania, tuby z tektury, ulotki drukowane, ulotki in-
strukcyjne, ulotki reklamowe, upominkowe artykuły papier-
nicze, upominkowe etui na przybory do pisania, wieczne 
pióra, wierszowniki [poligrafia], wizytówki, wkład papierowy, 
wystawowe kartonowe pudełka, zakładki, zakładki do ksią-
żek, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, zaprosze-
nia, zawiadomienia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], 
zestawy na biurko, zestawy piór i długopisów, zestawy pi-
śmienne, zeszyty, zeszyty do pisania, zeszyty do pisania lub 
rysowania, zeszyty do zapisywania danych, zeszyty na wy-
pracowania, 28 drobne upominki rozdawane podczas przy-
jęcia, drukowane losy loteryjne, edukacyjne gry elektronicz-
ne, elektroniczne gry planszowe, figurki do zabawy, figurki 
do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, figurki [mode-
le w zmniejszonej skali], figurki zabawkowe do kolekcjono-
wania, futerały na akcesoria do gier, gry, gry elektroniczne, 
gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedy-
nie z odbiornikami telewizyjnymi, gry fabularne, gry karciane, 
karty do gier, gry - łamigłówki, gry planszowe, gry mecha-
niczne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny-
mi, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyj-
nymi, gry towarzyskie, gry quizowe, gry towarzyskie 
na przyjęcia, gry w kości, gry wojenne z użyciem figurek żoł-

nierzy, gry z obręczami, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
żetony do gier, gry związane z postaciami fikcyjnymi, gry 
typu pinball, karty do gry, karty do gry i gry w karty, karty 
na wymianę -gry karciane, klocki do budowy -zabawki, klocki 
do łączenia -zabawki, klocki do zabawy, klocki do zabawy 
konstrukcyjne, klocki do zabawy, które można wzajemnie łą-
czyć, kości do gry, kubki na kości do gry, łamigłówki, maski 
papierowe, maskotki, miniaturki do gry, miniaturki wykorzy-
stywane w grach wojennych, modele będące zabawkami, 
modele do użytku w grach fabularnych, modele do użytku 
w grach wojennych, modele kolei, modele kolejki, modele 
konstrukcji w zmniejszonej skali -zabawki, modele pojazdów 
do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej skali -zabawki, 
modele pojazdów w zmniejszonej skali, modele samocho-
dów, modele rakiet do zabawy, modele samochodów do za-
bawy, modele samochodów w zmniejszonej skali -zabawki, 
modele samolotów -pomniejszone w skali, modele roślin 
w zmniejszonej skali, modele samochodów w zmniejszonej 
skali -przedmioty do zabawy, modele samochodów -zabaw-
ki lub przedmioty do zabawy, modele pojazdów sterowane 
radiowo, modele budynków w zmniejszonej skali -zabawki, 
modele samolotów w zmniejszonej skali, modele z tworzyw 
sztucznych będące zabawkami, modele -zabawki, modelo-
wane figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, plansze 
do gier z kartami do kolekcjonowania, pluszowe zabawki, 
podarki dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, 
postacie z bajek fantasy -zabawki, przenośne podręczne gry 
komputerowe, przenośne podręczne gry wideo, przenośne 
podręczne gry z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, prze-
nośne podręczne elektroniczne gry wideo, przenośne pod-
ręczne gry elektroniczne, pudełka na karty do gry, puzzle, 
puzzle -zabawki, sklepy zabawkowe, śmieszne drobiazgi 
-przedmioty do zabawy, śmieszne drobiazgi w postaci ro-
baczków w pudełkach, śmieszne gadżety -atrapy, śmieszne 
gadżety na imprezy, tańce -bibeloty, podarki na przyjęcia, 
układanki -puzzle, urządzenia do gier, zabawki dla dzieci, za-
bawki do wody, zabawki do wanny, zabawki drewniane, za-
bawki pluszowe, zabawki w postaci puzzli, zabawki wykona-
ne z gumy, zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, zabawki 
z tworzyw sztucznych, zestawy części sprzedawane w kom-
plecie do wykonywania modeli zabawek, zestawy do składa-
nia modeli -zabawki, zestawy gier planszowych, zestawy 
klocków zabawkowych do budowy, zestawy modelarskie, 
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania -zabawki, 
zestawy pytań do gier planszowych, żetony do gier, żetony 
i kostki do gry -wyposażenie do gier, piłki do gier, piłki do gier 
i zabaw, balony, balony do gry.

(210) 465684 (220) 2016 12 27
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIK Tracing

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarza-
nia informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, usługi w zakresie spo-
rządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym 
na podstawie zebranych danych, informacja o działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowa-
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dzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, 
przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich 
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja 
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, 
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywa-
nie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach in-
formacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, 
ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finanso-
wa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania 
raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych insty-
tucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów 
i ocen ekonomiczno - finansowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych stu-
diów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, orga-
nizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji banko-
wej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo 
zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, 
42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, 
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu 
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostar-
czanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform 
informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej.

(210) 465685 (220) 2016 12 27
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIK Przedsiębiorca

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarza-
nia informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, usługi w zakresie spo-
rządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym 
na podstawie zebranych danych, informacja o działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, 
przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich 
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, 

doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja 
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, 
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywa-
nie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach in-
formacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, 
ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finanso-
wa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania 
raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych insty-
tucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów 
i ocen ekonomiczno - finansowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych stu-
diów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, orga-
nizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji banko-
wej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo 
zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, 
42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, 
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu 
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostar-
czanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform 
informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej.

(210) 465686 (220) 2016 12 27
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIK Trigger Service

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarza-
nia informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, usługi w zakresie spo-
rządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym 
na podstawie zebranych danych, informacja o działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, 
przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich 
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja 
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, 
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywa-
nie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach in-
formacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, 
ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnia-
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nie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finanso-
wa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania 
raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych insty-
tucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów 
i ocen ekonomiczno - finansowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych stu-
diów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, orga-
nizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji banko-
wej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo 
zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, 
42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, 
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu 
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostar-
czanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform 
informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej.

(210) 465687 (220) 2016 12 27
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIK Klient Indywidualny

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarza-
nia informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, usługi w zakresie spo-
rządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym 
na podstawie zebranych danych, informacja o działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, 
przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich 
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja 
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, 
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywa-
nie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach in-
formacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, 
ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finanso-
wa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania 
raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych insty-
tucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów 
i ocen ekonomiczno - finansowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych stu-
diów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadze-

nie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, orga-
nizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji banko-
wej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo 
zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, 
42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, 
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu 
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostar-
czanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform 
informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej.

(210) 465689 (220) 2016 12 27
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TU I TAM
(510), (511) 9 czasopisma i książki jako publikacje elektro-
niczne (e-book) do pobrania na urządzeniach mobilnych 
i komputerach, 35 oglądanie i sprzedaż prasy, książek, pu-
blikacji elektronicznych (e-book’ów), również oferowanych 
drogą on-line, dostępnych na rządzeniach mobilnych i kom-
puterach, w sklepie i w formie sprzedaży wysyłkowej.

(210) 465718 (220) 2016 12 28
(731) CHMIELEWSKI ROBERT CENTRUM MEDYCZNE VITA 

MED, Chotomów
(540) PRIME CLINIC

(531) 17.02.01, 17.02.02, 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków, 41 prowadzenie szko-
leń, 44 usługi medyczne, kosmetologia, konsultacje lekarskie, 
prowadzenie klinik.

(210) 465739 (220) 2016 12 28
(731) GV ELK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BRAMA MAZUR GALERIA HANDLOWA

(531) 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa 
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami.

(210) 465764 (220) 2016 12 28
(731) JASIŃSKA KATARZYNA, Warszawa
(540) SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ
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(531) 05.05.12, 05.05.19, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 bazy do perfum kwiatowych, olejek esencjo-
nalny, bergamotkowy, golteriowy, jaśminowy, lawendowy, 
migdałowy, różany, cytrynowy, olejki eteryczne, olejki do ce-
lów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, toaletowe, 
olejki eteryczne jako aromaty do napojów, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, olejek terpentynowy jako preparat od-
tłuszczający, esencja eteryczna, esencje z mięty, cytrynowe 
olejki eteryczne, woda kolońska, lawendowa, perfumowana, 
toaletowa, zapachowa, ekstrakty kwiatowe do perfum, pro-
dukty perfumeryjne, perfumy, piżmo [perfumeria], kadzideł-
ka, kadzidła, dezodoranty dla ludzi, antyperspiranty jako 
środki przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon jako wyro-
by perfumeryjne, safrol, bursztyn używany do wyrobów per-
fumeryjnych, potpourri jako mieszanki zapachowe, środki 
odświeżające powietrze zapachowe, kosmetyki upiększają-
ce, preparaty do makijażu, lakiery do paznokci, błyszczyki 
do ust, pomadki do ust, szminki, pomady do celów kosme-
tycznych, kosmetyki do brwi, ołówki [kredki] kosmetyczne, 
ołówki do brwi, puder do makijażu, ozdobne kalkomanie 
do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, kosmetyki, kosmetyki zawie-
rające kolagen, preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, kosmetyczne maseczki zawierające kolagen, kremy 
kosmetyczne zawierające kolagen, kremy wybielające 
do skóry, preparaty do odchudzania, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, toaletowe produkty, zestawy kosmetyków 
zawierające kolagen, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej 
nie do celów leczniczych, wazelina do celów kosmetycz-
nych, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z waty do ce-
lów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, talk ko-
smetyczny, preparaty do ochrony przed słońcem, balsamy 
inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczają-
ce od celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, toniki 
kosmetyczne, preparaty do depilacji, sole do kąpieli do ce-
lów innych niż lecznicze, barwniki do celów kosmetycznych, 
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, kleje do ce-
lów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, pre-
paraty do mycia, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, 
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła migdałowe, 
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, su-
che szampony, szampony, odżywki do włosów, płyny do pie-
lęgnacji włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicz-
nych, żele do wybielania zębów, paski do odświeżania 
oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do czysz-
czenia zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych oraz inne niż do celów medycznych, mydła do ożywiania 
koloru tkanin, preparaty do odbarwiania, ściereczki nasączo-
ne detergentami do czyszczenia, środki do namaczania pra-
nia, środki zmiękczające do tkanin, wybielacze stosowane 
w pralnictwie, 5 kolagen do celów medycznych, kolagen, ka-
lomel, kurara, osocze krwi, aerozole chłodzące do celów me-
dycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, preparaty 
organoterapeutyczne, algicydy, hydrastyna, hydrastynina, 
biocydy, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne 
jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów me-
dycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, estry 
do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceu-
tycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, farmaceu-
tyczne preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosfora-
ny do celów farmaceutycznych, alkohol do celów 
farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów far-

maceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceu-
tycznych, biologiczne, preparaty do celów medycznych, 
gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do celów 
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, diastaza 
do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycz-
nych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna do ce-
lów medycznych, kwebracho do celów medycznych, wilec 
przeczyszczający, jujuba lecznicza, kolcowój lekarski do ce-
lów medycznych, kwasja do celów medycznych, koper wło-
ski do celów leczniczych, olejek z kopru do celów leczni-
czych, jodyna, lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfora 
do celów medycznych, kamforowy olejek do celów medycz-
nych, olejek z kopru do celów leczniczych, olej gorczycowy 
do celów leczniczych, olej rycynowy do celów leczniczych, 
oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych, 
olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora 
do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, krotonowa 
kora, mangrowa kora do celów farmaceutycznych, lucerna 
chmielowa do celów farmaceutycznych, kondurango kora 
do celów medycznych, kora z angostury do celów medycz-
nych, magnezja do celów farmaceutycznych, melisowa 
woda do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów 
farmaceutycznych, migdałowe mleko do celów farmaceu-
tycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, moleskin 
do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycz-
nych, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do ce-
lów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, 
pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów far-
maceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, wę-
giel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu 
do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, pro-
dukty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole po-
tasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów leczni-
czych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produkty 
uboczne procesu przeróbki ziaren zbóż dla celów medycz-
nych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceu-
tycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda ołowia-
wa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, 
wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody 
mineralne do celów leczniczych, wodzian chloralu do celów 
farmaceutycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceu-
tycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary 
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów lecz-
niczych, żelatyna do celów medycznych, preparaty białka 
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów me-
dycznych, preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych, 
salmiak, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycz-
nych, słód do celów farmaceutycznych, sole do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, tłuszcze do celów 
medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran, 
tymol do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko 
w proszku dla niemowląt, dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, błonnik pokarmowy, leki po-
mocnicze, suplementy diety zawierające drożdże, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suple-
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawie-
rające glukozę, artykuły żywnościowe na bazie białka do ce-
lów medycznych, białkowe suplementy diety, suplementy 
diety zawierające lecytynę, środki na uspokojenie nerwów, 
środki nasenne, środki odkażające, środki przeciw gorączce, 
środki przeciw migrenie, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata 
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lecznicza, tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe 
do celów medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje, 
lecznicze zioła, lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepa-
ski na oczy do celów medycznych, bandaże higieniczne, 
gaza opatrunkowa, gąbka do ran, kompresy, okłady, okłady 
gorczycowe, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata 
do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry 
do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylep-
ne lecznicze, plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki 
do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki 
do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów hi-
gienicznych, bakteriobójcze środki, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami 
kontaktowymi, czyszczące preparaty do szkieł kontakto-
wych, roztwory do szkieł kontaktowych, detergenty do ce-
lów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwie-
rząt, higieniczne majtki, higieniczne opaski, higieniczne 
podpaski, intymne preparaty nawilżające, wkładki ochronne 
do majtek jako artykuły higieniczne, majtki higieniczne dla 
nietrzymających moczu, opaski menstruacyjne, tampony 
menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów lecz-
niczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywa-
nia pochwy, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli 
czynności fizjologicznych, pieluchy higieniczne, podpa-
ski menstruacyjne, poduszeczki do karmienia piersią, poma-
dy do celów medycznych, taśmy przylepne do celów me-
dycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, 
balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, 
balsamy do celów leczniczych, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, cedrowe drewno jako środek odstraszający 
owady, kadzidełka do odstraszania owadów, środki do od-
straszania owadów, chinowa kora do celów leczniczych, 
bransolety do celów leczniczych, obrączki przeciwreuma-
tyczne, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli 
mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele 
lecznicze, kąpiele tlenowe, lotony do celów farmaceutycz-
nych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści 
do celów farmaceutycznych, mazidła, ołówki hemostatycz-
ne, ołówki kaustyczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki 
przeciw migrenie, opłatki do celów famiaceutycznych, opo-
deldok, papier do plastrów gorczycowych, papier przeciw-
molowy, pierścienie na odciski stóp, pigułki do celów farma-
ceutycznych, podkładki dla palucha koślawego, preparaty 
dla organoterapii, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym opa-
rzeniom, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty 
medyczne na porost włosów, preparaty przeciw hemoro-
idom, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty z mikro-
elementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorgani-
zmami do celów medycznych lub weterynaryjnych, środ-
ki do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania 
powietrza, środki medyczne przeciw poceniu się, środki me-
dyczne przeciw poceniu się stóp, środki zmniejszające ape-
tyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki 
do odymiania dla celów medycznych, 35 agencje reklamo-
we, marketing, telemarketing, public relations, agencje pu-
blic relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projek-
towanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja 
tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, 

dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż 
próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, 
bezpośrednia reklama pocztowa, reklama bilboardowa, re-
klamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam praso-
wych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy 
wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt 
gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która 
zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobko-
we zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w dzia-
łalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, pro-
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie pli-
kami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, 
zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, bada-
nia rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi 
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, administro-
wanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania 
w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usłu-
gi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu 
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunko-
wość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi 
podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje infor-
macji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako do-
radztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porówny-
wania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, 
handlowe wyceny, sprzedaż produktów: bazy do perfum 
kwiatowych, olejek esencjonalny, bergamotkowy, golterio-
wy, jaśminowy, lawendowy, migdałowy, różany, cytrynowy, 
olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do perfum i zapachów, toaletowe, olejki eteryczne jako aro-
maty do napojów, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ole-
jek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, esencja ete-
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ryczna, esencje z mięty, cytrynowe olejki eteryczne, woda 
kolońska, lawendowa, perfumowana, toaletowa, zapachowa, 
ekstrakty kwiatowe do perfum, produkty perfumeryjne, per-
fumy, piżmo [perfumeria], kadzidełka, kadzidła, dezodoranty 
dla ludzi, antyperspiranty jako środki przeciwpotne, geraniol, 
heliotropina, jonon jako wyroby perfumeryjne, safrol, bursz-
tyn używany do wyrobów perfumeryjnych, potpourri jako 
mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapa-
chowe, kosmetyki upiększające, preparaty do makijażu, lakie-
ry do paznokci, błyszczyki do ust, pomadki do ust, szminki, 
pomady do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, ołów-
ki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, puder do makijażu, 
ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, ko-
smetyki, kosmetyki zawierające kolagen, preparaty kolage-
nowe do celów kosmetycznych, kosmetyczne maseczki za-
wierające kolagen, kremy kosmetyczne zawierające kolagen, 
kremy wybielające do skóry, preparaty do odchudzania, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, toaletowe produkty, 
zestawy kosmetyków zawierające kolagen, preparaty do pie-
lęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, wazelina 
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 
patyczki z waty do celów kosmetycznych, wata do celów ko-
smetycznych, talk kosmetyczny, preparaty do ochrony przed 
słońcem, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakija-
żu, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko kosme-
tyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do depilacji, sole 
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, barwniki do celów 
kosmetycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, kleje do celów kosmetycznych, preparaty kosmetycz-
ne do kąpieli, preparaty do mycia, mydełka, mydła, mydła 
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, my-
dła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpoto-
we do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do wło-
sów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, żele do wybielania zębów, paski 
do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, 
środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, detergenty inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
mydła do ożywiania koloru tkanin, preparaty do odbarwia-
nia, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, środ-
ki do namaczania prania, środki zmiękczające do tkanin, wy-
bielacze stosowane w pralnictwie, kolagen do celów 
medycznych, kolagen, kalomel, kurara, osocze krwi, aerozole 
chłodzące do celów medycznych, aldehydy do celów farma-
ceutycznych, preparaty organoterapeutyczne, algicydy, hy-
drastyna, hydrastynina, biocydy, alginiany do celów farma-
ceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, 
alkaloidy do celów medycznych, eliksiry jako preparaty far-
maceutyczne, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus 
do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceu-
tycznych, farmaceutyczne preparaty, fenol do celów farma-
ceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, alkohol 
do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes 
do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, biologiczne, preparaty do celów me-
dycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, 
diastaza do celów medycznych, gwajakol do celów farma-
ceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna 
do celów medycznych, kwebracho do celów medycznych, 
wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kolcowój lekarski 
do celów medycznych, kwasja do celów medycznych, koper 

włoski do celów leczniczych, olejek z kopru do celów leczni-
czych, jodyna, lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfora 
do celów medycznych, kamforowy olejek do celów medycz-
nych, olejek z kopru do celów leczniczych, olej gorczycowy 
do celów leczniczych, olej rycynowy do celów leczniczych, 
oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych, 
olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora 
do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, krotonowa 
kora, mangrowa kora do celów farmaceutycznych, lucerna 
chmielowa do celów farmaceutycznych, kondurango kora 
do celów medycznych, kora z angostury do celów medycz-
nych, magnezja do celów farmaceutycznych, melisowa 
woda do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów 
farmaceutycznych, migdałowe mleko do celów farmaceu-
tycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, moleskin 
do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycz-
nych, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do ce-
lów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, 
pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów far-
maceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, wę-
giel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu 
do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, pro-
dukty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole po-
tasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów leczni-
czych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produkty 
uboczne procesu przeróbki ziaren zbóż dla celów medycz-
nych, woda gulardowa. woda melisowa do celów farmaceu-
tycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda ołowia-
wa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, 
wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody 
mineralne do celów leczniczych, wodzian chloralu do celów 
farmaceutycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceu-
tycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary 
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów lecz-
niczych, żelatyna do celów medycznych, preparaty białka 
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów me-
dycznych, preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych, 
salmiak, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycz-
nych, słód do celów farmaceutycznych, sole do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, tłuszcze do celów 
medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran, 
tymol do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko 
w proszku dla niemowląt, dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, błonnik pokarmowy, leki po-
mocnicze, suplementy diety zawierające drożdże, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suple-
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawie-
rające glukozę, artykuły żywnościowe na bazie białka do ce-
lów medycznych, białkowe suplementy diety, suplementy 
diety zawierające lecytynę, środki na uspokojenie nerwów, 
środki nasenne, środki odkażające, środki przeciw gorączce, 
środki przeciw migrenie, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata 
lecznicza, tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe 
do celów medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje, 
lecznicze zioła, lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepa-
ski na oczy do celów medycznych, bandaże higieniczne, 
gaza opatrunkowa, gąbka do ran, kompresy, okłady, okłady 
gorczycowe, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata 
do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry 
do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylep-
ne lecznicze, plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki 
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do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki 
do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów hi-
gienicznych, bakteriobójcze środki, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami 
kontaktowymi, czyszczące preparaty do szkieł kontakto-
wych, roztwory do szkieł kontaktowych, detergenty do ce-
lów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwie-
rząt, higieniczne majtki, higieniczne opaski, higieniczne 
podpaski, intymne preparaty nawilżające, wkładki ochronne 
do majtek jako artykuły higieniczne, majtki higieniczne dla 
nietrzymających moczu, opaski menstruacyjne, tampony 
menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do prze-
mywania pochwy, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli 
czynności fizjologicznych, pieluchy higieniczne, podpaski 
menstruacyjne, poduszeczki do karmienia piersią, pomady 
do celów medycznych, taśmy przylepne do celów medycz-
nych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, balsa-
miczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, bal-
samy do celów leczniczych, borowina do kąpieli, borowina 
lecznicza, cedrowe drewno jako środek odstraszający owady, 
kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania 
owadów, chinowa kora do celów leczniczych, bransolety 
do celów leczniczych, obrączki przeciwreumatyczne, sole 
do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, 
preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, kąpie-
le tlenowe, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści do celów farma-
ceutycznych, mazidła, ołówki hemostatyczne, ołówki kau-
styczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki przeciw migre-
nie, opłatki do celów farmaceutycznych, opodeldok, papier 
do plastrów gorczycowych, papier przeciwmolowy, pierście-
nie na odciski stóp, pigułki do celów farmaceutycznych, pod-
kładki dla palucha koślawego, preparaty dla organoterapii, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, prepara-
ty medyczne do odchudzania, preparaty medyczne na po-
rost włosów, preparaty przeciw hemoroidom, preparaty 
przeciw moczeniu się, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla lu-
dzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, środki do oczyszczania po-
wietrza, środki do odświeżania powietrza, środki medyczne 
przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się 
stóp, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tro-
ciczki do odymiania, trociczki do odymiania dla celów me-
dycznych, 42 prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, próby kliniczne, ba-
dania naukowe, badania  bakteriologiczne, badania biolo-
giczne, badania chemiczne, badania techniczne, badania 
w dziedzinie kosmetyki, badania w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego, usługi chemiczne, analizy chemiczne, 
analizy wody, kontrola jakości, opracowywanie projektów 
technicznych, wzornictwo przemysłowe, usługi graficzne, 
usługi komputerowe w szczególności tworzenie społecz-
ności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników 
w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dys-
kusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, 
biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe 
w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, 
w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz 
interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunika-
cyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych 
zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez 
użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy 

fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony in-
ternetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom onli-
ne tworzenie profili osobistych obejmujących informacje 
w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych 
oraz transfer i współdzielenie takich informacji między wielo-
ma obiektami online, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworze-
nia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności 
wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów 
fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy 
aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub 
ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, 
uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświe-
tlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie lin-
ków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współ-
dzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów 
elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci 
technologicznej online umożliwiającej użytkownikom trans-
fer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych 
o swojej tożsamości wielu obiektom online i między wielo-
ma obiektami online, dostarczanie informacji technicznych 
w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych 
z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania, za-
wierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektro-
niczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fo-
tograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach kom-
puterowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania 
powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz 
wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych 
i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicz-
nych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, dostawca usług aplikacyjnych obejmu-
jących interfejs programowania aplikacji (APl) w celu zarzą-
dzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakre-
sie planowania medialnego, nabywania medialnego, usługi 
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie 
do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych 
kampanii online i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania komputerowego 
nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testo-
wanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych 
elektronicznych urządzeń, doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, instalacja oprogramowania kom-
puterowego, konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, konwersja danych i programów kompu-
terowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, 
powielanie programów komputerowych, programowanie 
komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek interneto-
wych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii infor-
macyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kom-
puterów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynaj-
mowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania 
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komputerowego, aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, 45 badania prawne, usługi w zakre-
sie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomo-
cy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwią-
zywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, prawne 
administrowanie licencjami, doradztwo w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramo-
wania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie 
własności intelektualnej, monitorowanie praw własności in-
telektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi serwisów 
społecznościowych online, rejestrowanie nazw domen 
[usługi prawne].

(210) 465765 (220) 2016 12 29
(731) JELONEK MAREK EKO-TECH, Kalety
(540) EKOTECH

(531) 26.02.03, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 dozowniki taśmy klejącej, podajniki taśmy kle-
jącej, automatyczne maszyny dozujące, podajniki, aplikatory 
etykiet - inne niż do użytku biurowego, maszyny pakujące 
do owijania, 9 taśmy magnetyczne, przylepne taśmy bez-
pieczeństwa [magnetyczne], materiały odblaskowe, pa-
ski odblaskowe do noszenia, kółka odblaskowe na odzież, 
17 papierowe taśmy klejące inne niż do gospodarstwa do-
mowego, celów medycznych lub papierniczych, przylepne 
taśmy nie do użytku biurowego, medycznego czy domo-
wego, samoprzylepne taśmy tkaninowe [gaffa], taśmy izola-
cyjne, taśmy przeciw wibracyjne, taśmy klejące dwustronne 
[inne niż do użytku domowego, medycznego lub związane-
go z materiałami piśmiennymi], taśmy, paski i błony klejące, 
taśmy odblaskowe, taśmy powlekane substancjami klejący-
mi do użytku w produkcji, taśmy przylepne do celów izolacji 
elektrycznej, taśmy przylepne do użytku w przemyśle, taśmy 
samoprzylepne do celów technicznych, taśmy samoprzy-
lepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy do-
mowego, taśmy tłumiące hałas [guma], taśmy uszczelniające 
(niemetalowe -), folie izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych 
[półprodukty], folie polimerowe do użytku w produkcji, folie 
z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, folie z two-
rzyw sztucznych do izolacji elektronicznej, folie z tworzyw 
sztucznych nie do pakowania, folie z celulozy do użytku 
w produkcji, folie polipropylenowe inne niż do zawijania lub 
pakowania, folie z tworzyw sztucznych stosowane w lami-
nowaniu papieru, folie celulozowe [inne niż do pakowania 
lub zawijania], folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub 
pakowania], folie pokryte substancjami klejącymi do użyt-
ku w produkcji, folie poliestrowe inne niż do zawijania lub 
pakowania, folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż 
do pakowania, folie z octanu celulozy używane przy pro-
dukcji taśm klejących, folie wodoodporne z tworzyw sztucz-
nych [inne niż do pakowania], odblaskowe folie z tworzywa 
sztucznego, folie z tworzyw sztucznych do wypełniania 
i wyściełania [inne niż do zawijania], termoizolacja z pianki 
silikonowej, materiały izolacyjne wykonane z pianki poli-
etylenowej, arkusze z pianki poliuretanowej do użytku jako 
izolacja budowlana, laminaty zawierające pianki poliamido-
we do użytku jako środki ognioodporne, filc izolacyjny, filc 
azbestowy, podkładki przylepne [inne niż do użytku w go-
spodarstwie domowym, medycznego lub biurowego], pod-

kładki sprężyste gumowe amortyzujące wstrząsy do maszyn 
przemysłowych, podkładki sprężyste z kauczuku, podkładki 
z gumy lub fibry, podkładki z gumy lub wulkanizowanych 
włókien, 35 prowadzenie sklepu/hurtowni oraz oferowanie 
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego towarów ta-
kich jak: taśmy i folie klejące, taśmy i folie samoprzylepne, 
taśmy jednostronne, taśmy dwustronne, taśmy elektroizola-
cyjne, taśmy magnetyczne, dyspensery taśm i etykiet, folie 
odblaskowe i ochronne, rzepy i filce techniczne, rzepy i filce 
przemysłowe, zapięcia na rzep, taśmy nośne typu rzep, ma-
teriały odblaskowe, nóżki, dystanse, odbojniki (bumpony), 
pianki techniczne, 40 laminowanie, obróbka i przetwarza-
nie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów 
wiązką laserową, usługi trasowania laserem.

(210) 465766 (220) 2016 12 29
(731) GRZENIA WIOLETA, GRZENIA ANDRZEJ BONUS M.G. 

SPÓŁKA CYWILNA, Skórcz
(540) bonus MENS GARMENTS

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 
27.05.01, 27.05.24

(510), (511) 25 berety, bielizna osobista, bielizna wchła-
niająca pot, bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty 
narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, chusty, na-
krycia głowy, dzianina, garnitury, garnitury męskie, gar-
nitury trzyczęściowe, garnitury w sportowym stylu, gar-
nitury wieczorowe, garnitury ze skóry, getry, kamizelki, 
kapelusze, karczki koszul, kąpielówki, kołnierzyki przypi-
nane, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszu-
le codzienne, koszule nocne, koszule sportowe, koszule 
z dzianiny, koszule z krótkimi rękawami, koszule z rozpię-
tym kołnierzykiem koszulki gimnastyczne, krawaty, fula-
ry, jedwabne krawaty, ciepłe kurtki robocze, grube kurtki, 
krótkie kurtki ciepłe, kurtki, kurtki bluzy, kurtki budrysów-
ki, kurtki dla rybaków, kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, 
kurtki futrzane, kurtki i skarpetki, kurtki jako odzież spor-
towa, kurtki pikowane, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki 
przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, legginsy, 
majtki, mankiety, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie 
plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, 
odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, 
okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, paski, pasy do pończoch, piżamy, płaszcze, 
płaszcze futrzane, płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze, pal-
ta, płaszcze plażowe, płaszcze przeciwdeszczowe, płasz-
cze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze z bawełny, 
płaszcze ze skóry owczej, podkoszulki, pulowery, rajsto-
py, rękawiczki, sandały, skarpetki, slipy, spodnie, swetry, 
szale, szaliki, szelki, szlafroki, t-shirty, wyprawka dziecięca 
[ubrania], żakiety pikowane, 35 sprzedaż detaliczna i hur-
towa towarów obejmujących berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, bluzy, kombinezony, bryczesy, 
buty, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowa-
ne, chusty, nakrycia głowy, dzianina, garnitury, garnitury 
męskie, garnitury trzyczęściowe, garnitury w sportowym 
stylu, garnitury wieczorowe, garnitury ze skóry, getry, ka-
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mizelki, kapelusze, karczki koszul, kąpielówki, kołnierzyki 
przypinane, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, 
koszule codzienne, koszule nocne, koszule sportowe, 
koszule z dzianiny, koszule z krótkimi rękawami, koszule 
z rozpiętym kołnierzykiem koszulki gimnastyczne, krawa-
ty, fulary, jedwabne krawaty, ciepłe kurtki robocze, gru-
be kurtki, krótkie kurtki ciepłe, kurtki, kurtki bluzy, kurtki 
budrysówki, kurtki dla rybaków, kurtki dresowe, kurtki 
dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki i skarpetki, kurtki jako 
odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki przeciwdesz-
czowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki pu-
chowe, legginsy, majtki, mankiety, obuwie, obuwie gim-
nastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, 
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, 
odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, palta, pantofle 
domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy do pończoch, 
piżamy, płaszcze, płaszcze futrzane, płaszcze i kurtki fu-
trzane, płaszcze, palta, płaszcze plażowe, płaszcze prze-
ciwdeszczowe, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, 
płaszcze z bawełny, płaszcze ze skóry owczej, podkoszul-
ki, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, sli-
py, spodnie, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, t-shirty, 
wyprawka dziecięca [ubrania], żakiety pikowane, w tym 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż 
wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, 
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, 
reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyż-
szych towarów i świadczonych usług, prezentacja ofer-
ty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział 
w targach, wystawach i pokazach związanych z promo-
cją powyższych towarów, 40 usługi szycia garniturów, 
płaszczy, kurtek, usługi krawieckie, aplikacja monogra-
mów na odzieży, krojenie tkanin, aplikacja motywów 
na ubrania, apreturowanie tkanin, apreturowanie ubrań, 
artykuły odzieżowe (kształtowanie na gorąco), nadruko-
wywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, 
nadrukowywanie t-shirtów, nadrukowywanie wzorców 
na tekstylia, nakładanie aplikacji na ubrania, nakładanie 
wykończeń na tkaniny, obrębianie tkanin, obrębianie 
wełny, obróbka tekstyliów, skóry i futer, pikowanie tkanin, 
prasowanie [kształtowanie] odzieży, produkcja na zamó-
wienie, przeróbki odzieży, przeróbki odzieży [produkcja 
na zamówienie], przeróbki ubrań, przygotowywanie i ob-
róbka tkanin, szczotkowanie tkanin, szycie i krawiectwo 
damskie, szycie i krawiectwo męskie, szycie [produkcja 
na zamówienie].

(210) 465768 (220) 2016 12 29
(731) EAST WINES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki
(540) EAST WINES GROUP

(531) 05.01.19, 05.07.10, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 05.03.04, 
29.01.12

(510), (511) 35 import i eksport, pośrednictwo handlowe, 
organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych i pro-
mocyjnych, promocja sprzedaży, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna w zakresie następujących towarów: mięso, ryby, drób 
i dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone, go-
towane lub przetworzone, orzechy preparowane, preparaty 
z wszystkich w/w produktów zawarte w tej klasie, produkty 
mleczne (sery), przekąski sporządzone z warzyw, owoców, 
orzechów także przetworzonych lub w przeważającej części 
z tych produktów, gotowe dania i części składowe dań przy-
gotowane z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców morza, 
owoców i warzyw konserwowanych, gotowanych lub prze-
tworzonych, produktów mlecznych i nabiału lub w więk-
szości z tych produktów, ryż, makarony, produkty zbożowe 
śniadaniowe i preparaty zbożowe, herbata, kawa, kakao, 
czekolada do picia, esencje kawowe, ekstrakty kawowe, mie-
szanki kawy i cykorii, cykoria i mieszanki cykorii, wszystkie 
w/w mające zastosowanie jako namiastki kawy, niemedycz-
ne słodycze, ciasta, ciasteczka, ciastka, herbatniki, lód, lody, 
produkty lodowe, mrożony jogurt, mrożone słodycze, słod-
kie desery przygotowane na bazie kakao i czekolady, chleb, 
napoje na bazie herbaty, kawy i czekolady, przekąski, gotowe 
dania i części składowe dań sporządzone z ryżu, makaronu, 
kasz, preparatów zbożowych lub w przeważającej części 
z tych towarów, czekolada, pizza, spody do pizzy, sosy i do-
datki do pizzy, sosy do makaronów i do ryżu, dresingi do sa-
łatek, majonezy, piwo, wód mineralnych i gazowanych oraz 
inne napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i so-
ków owocowych, syropów i inne preparatów do produkcji 
napojów, napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, w tym 
wina.

(210) 465770 (220) 2016 12 29
(731) EAST WINES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki
(540) VINGORA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, owoce i warzy-
wa konserwowane, suszone, gotowane lub przetworzone, 
orzechy preparowanie, preparaty z wszystkich w/w produk-
tów zawarte w tej klasie, produkty mleczne (sery), przekąski 
sporządzone z warzyw, owoców, orzechów także przetwo-
rzonych lub w przeważającej części z tych produktów, goto-
we dania i części składowe dań przygotowane z mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, owoców morza, owoców i warzyw kon-
serwowanych, gotowanych lub przetworzonych, produktów 
mlecznych i nabiału lub w większości z tych produktów, 
30 ryż, makarony, produkty zbożowe śniadaniowe i prepara-
ty zbożowe, herbata, kawa, kakao, czekolada do picia, esencje 
kawowe, ekstrakty kawowe, mieszanki kawy i cykorii, cykoria 
i mieszanki cykorii, wszystkie w/w mające zastosowanie jako 
namiastki kawy, niemedyczne słodycze, ciasta, ciasteczka, 
ciastka, herbatniki, lód, lody, produkty lodowe, mrożony jo-
gurt, mrożone słodycze, słodkie desery przygotowane na ba-
zie kakao i czekolady, chleb, napoje na bazie herbaty, kawy 
i czekolady, przekąski, gotowe dania i części składowe dań 
sporządzone z ryżu, makaronu, kasz, preparatów zbożowych 
lub w przeważającej części z tych towarów, czekolada, pizza, 
spody do pizzy, sosy i dodatki do pizzy, sosy do makaronów 
i do ryżu, dresingi do sałatek, majonezy, 32 piwo, wody mi-
neralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 
w tym wina.
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(210) 465775 (220) 2016 12 29
(731) KRUK ZBIGNIEW ZAKŁAD MIĘSNY ZBYSZKO, 

Bedoń Wieś
(540) POLĘDWICZKA Z SZYNKI ZBYSZKO
(510), (511) 29 mięso i wędliny.

(210) 465776 (220) 2016 12 29
(731) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) RedBurn
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, prepa-
raty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suple-
menty diety do celów medycznych, preparaty witaminowe 
i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycz-
nie i dla rekonwalescentów zawarte w tej klasie, 30 kawa, 
napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, 
kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie 
czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje 
izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone proteinami, na-
poje na bazie owoców i warzyw, soki owocowe i warzyw-
ne, wody mineralne i gazowane, 35 informacja handlowa, 
reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wy-
bieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych 
i internetowych ze środkami spożywczymi i sportowymi: 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi, infor-
macja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, usługi agencji importowo-ekspor-
towej, informacje handlowe i porady udzielane konsumen-
tom, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.

(210) 465788 (220) 2016 12 29
(731) Charles Faraud (société par actions simplifée), 

Monteux, FR
(540) BREAK’FRUIT
(510), (511) 5 suplementy odżywcze na bazie probiotyków, 
żywność dietetyczna na bazie probiotyków, suplementy 
diety do spożycia przez ludzi zawierające konserwowane, 
suszone i gotowane owoce, mleko, produkty mleczne i zbo-
żowe, 29 produkty mleczne, zwłaszcza desery mleczne, 
jogurty, jogurty pitne, biały ser, enzymy mlekowe do celów 
spożywczych, sfermentowane produkty mleczne natu-
ralne lub smakowe, napoje na bazie mleka o smaku owo-
ców, napoje na bazie mleka z dodatkiem owoców, aroma-
ty do żywności na bazie owoców, owoce konserwowane, 
suszone i gotowane, wstępnie gotowane owoce, owoce 
w puszkach, galaretki, dżemy, kompoty i marmolady, dese-
ry na bazie owoców, owoce w syropie, przeciery owocowe, 
miąższ owoców, owoce mrożone, sałatki owocowe, owoce 
w plasterkach, skórki owocowe, kandyzowane owoce, prze-
kąski na bazie owoców, batony owocowe, desery ze śmie-
tanki, mleka i owoców, desery na bazie śmietanki, mleka 
i owoców, 30 musy deserowe, desery na bazie zbóż, prepa-
raty zbożowe, przekąski na bazie zbóż, płatki śniadaniowe 
i płatki zbożowe, dmuchany ryż, muesli, batoniki zbożowe 
na bazie owoców, ciasta, ciastka i wyroby cukiernicze na ba-
zie owoców, ciasteczka na bazie owoców, lody spożywcze, 
lody spożywcze na bazie jogurtu, lody, sorbety (lody), mro-
żone jogurty (lody), owocowe masy cukrowe (wyroby cu-
kiernicze), polewy owocowe (sosy) i sosy na bazie owoców 
(dodatki).

(210) 465793 (220) 2016 12 29
(731) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q WYRÓB Z REKOMENDACJĄ

(531) 26.15.09, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe w tym: 
cement, beton, granit, gips, granulat szklany do znakowa-
nia dróg, marmur, mozaiki dla budownictwa, niemetalowe 
szalunki do betonu, ogniotrwałe materiały budowlane, nie-
metalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, wykładziny 
niemetalowe dla budownictwa, okrycia niemetalowe dla bu-
downictwa, piaskowiec dla budownictwa, sztuczny kamień, 
terakota, tłuczeń, tynk, wapień, wykończeniowe elementy 
dachów, niemetalowe, zaczyn cementowy, zaprawy budow-
lane, 35 reklama, zarządzanie działalnością handlową, admi-
nistrowanie działalnością handlową, prace biurowe, analizy 
kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży 
w trybie aukcji i przetargów, badania marketingowe rynku, 
oferowanie w mediach produktów w zakresie handlu deta-
licznego, badania i doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, informacja o działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowa-
nie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public 
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachun-
kowość, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
tworzenie i upowszechnianie reklamowych i sponsorowane 
tekstów, reklamy korespondencyjne, kreowanie wizerunku 
firmy, usług, towarów, wywiad gospodarczy, 42 badania oraz 
usługi, naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, projektowanie budowlane, prace badawczo-ro-
zwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projek-
towanie urbanistyczne, testowanie materiałów, usługi archi-
tektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(210) 465794 (220) 2016 12 29
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIKSco OverDebt

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarza-
nia informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, usługi w zakresie spo-
rządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym 
na podstawie zebranych danych, informacja o działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, ba-
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dania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, 
przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich 
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja 
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, 
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywa-
nie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach in-
formacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, 
ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finanso-
wa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania 
raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych insty-
tucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów 
i ocen ekonomiczno - finansowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych stu-
diów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, orga-
nizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji banko-
wej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo 
zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, 
42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, 
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu 
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostar-
czanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform 
informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej.

(210) 465795 (220) 2016 12 29
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIK Platforma Antyfraudowa

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarza-
nia informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, usługi w zakresie spo-
rządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym 
na podstawie zebranych danych, informacja o działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, 
przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie 

informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich 
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja 
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, 
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywa-
nie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach in-
formacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, 
ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finanso-
wa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania 
raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych insty-
tucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów 
i ocen ekonomiczno - finansowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych stu-
diów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, orga-
nizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji banko-
wej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo 
zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, 
42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, 
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu 
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostar-
czanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform 
informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej.

(210) 465796 (220) 2016 12 29
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIK WITIP

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarza-
nia informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, usługi w zakresie spo-
rządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym 
na podstawie zebranych danych, informacja o działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, 
przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich 
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-



41 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2017

łalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja 
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, 
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywa-
nie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach in-
formacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, 
ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finanso-
wa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania 
raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych insty-
tucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów 
i ocen ekonomiczno - finansowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych stu-
diów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, orga-
nizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji banko-
wej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo 
zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, 
42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, 
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu 
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostar-
czanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform 
informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej.

(210) 465823 (220) 2016 12 30
(731) KUŹMICKI WIKTOR STUDENCKI OŚRODEK 

KSZTAŁCENIA INDEKS, Olsztyn
(540) INDEKS
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie i szkolenia, przygo-
towywanie do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, 
wstępnych na wyższe uczelnie, nauka języków obcych, 
usługi kształcenia zawodowego, szkolenia dla nauczycieli, 
poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, 
informacja o edukacji, kursy korespondencyjne, nauczanie 
korespondencyjne, nauczanie przez Internet, szkoły z inter-
natem, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie 
podręczników, publikowanie tekstów edukacyjnych, wyda-
wanie czasopism, broszur i skryptów edukacyjnych, publiko-
wanie multimedialne książek, publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, wypożyczanie książek.

(210) 465836 (220) 2016 12 30
(731) BANACH MONIKA, Warszawa
(540) REVOLUTION BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, 41 organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, 44 salony piękności, fryzjerstwo, chirurgia plastycz-
na, manicure.

(210) 465837 (220) 2016 12 30
(731) KITKOWSKI MICHAŁ SUNSOL, Gdańsk
(540) SunSol

(531) 27.05.01, 29.01.01, 01.03.02
(510), (511) 35 handel urządzeniami elektrycznymi, 37 in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi 
budowlane.

(210) 465851 (220) 2017 01 02
(731) AMIN OMER HABIBI, Warszawa
(540) RÓŻA SUDAŃSKA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 herbata, napoje na bazie herbaty, 32 syropy 
do napojów, esencje do produkcji napojów,  napoje bezalko-
holowe, syropy do lemoniady, lemoniada, preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 465864 (220) 2017 01 02
(731) AMIN OMER HABIBI, Warszawa
(540) HERBATA RUBINOWA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 herbata, napoje na bazie herbaty, 32 syropy 
do napojów, esencje do produkcji napojów, napoje bezalko-
holowe, syropy do lemoniady, lemoniada, preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 465881 (220) 2017 01 03
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) smart APIS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty i przyrządy pomiaro-
we, rejestrujące, kontrolne, sygnalizacyjne, sterujące, alar-
mowe, przetworniki elektroniczne, instalacje elektryczne, 
materiały i osprzęt do nich zawarty w tej klasie, aparatura 
do przetwarzania informacji, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania i regulacji energii elektrycznej, zaciski do przewodów 
elektrycznych.

(210) 465894 (220) 2017 01 03
(731) ORAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) LIONBROKER
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, 45 usługi prawne.

(210) 465912 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
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(540) Polen schmeckt

(531) 27.05.01, 27.05.10, 25.05.02, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-
we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pa-
mięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, 
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, 
przenośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, prze-
zrocza fotograficzne [slajdy], ramki do  przezroczy fotogra-
ficznych, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektro-
niczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy 
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, 
skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane etui na ta-
blety, smycze do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice 
ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, 
tablice znakowe reklamowe [świecące], taśma miernicza, tar-
cze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, torby do noszenia komputerów, 
wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące, 
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wyga-
szacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, 
zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające 
do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki do pisa-
nia, bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały drukowane], 
biurowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek samoprzy-
lepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki [arty-
kuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wy-
konane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna 
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki sto-
łowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowa-
nia, artykuły papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, 
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki 
[artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papierowe, bloki z luź-
nymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfikaty 
drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe, 

czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o te-
matyce ogólnej,  czasopisma [periodyki], czasopisma z pla-
katami, czyste kartki do notowania, czyste papierowe zeszy-
ty, datowniki do kasowania znaczków pocztowych, dekoracje 
z papieru [flagi], dodatki do gazet w postaci czasopism, druki, 
drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, druko-
wane dyplomy [nagrody], drukowane emblematy, drukowa-
ne emblematy [kalkomanie], drukowane etykietki papierowe, 
drukowane foldery informacyjne, drukowane jadłospisy, dru-
kowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty in-
formacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane 
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały pi-
śmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane pa-
pierowe tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, 
drukowane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, 
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów 
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany 
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, 
etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, formula-
rze [blankiety, druki], fotografie, gazety, gazety codzienne, 
wzory do haftowania, historyjki obrazkowe, ilustrowane al-
bumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy, jednorazowe 
produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespondencji, 
kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru 
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świątecz-
ne, kartki z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe 
pudełka do pakowania, kartony do dostarczania towarów, 
kartonowe pudełka na prezenty, kartony do pakowania, kar-
tony na prezenty, karty menu, karty okolicznościowe, karty 
pocztowe, katalogi, kołonotatniki, komunikaty prasowe [ma-
teriały drukowane], komiksy, koperty, kredki do kolorowania, 
kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowania, książ-
ki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, maga-
zyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy 
plastyczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, 
materiały do pakowania z kartonu, materiały do pisania, ma-
teriały do rysowania, naklejki na samochody, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki ilustrowane, notatniki [note-
sy], notatniki samoprzylepne, notesy, obrazy i zdjęcia, obwo-
luty na dokumenty, obwoluty książek, okładki książek, okład-
ki książkowe, okładki notatników, opakowania kartonowe, 
opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opako-
wania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opa-
kowanie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na arty-
kuły spożywcze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, 
papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe 
materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, papie-
rowe obrusy, papierowe podkładki na stół, papierowe pod-
stawki, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, plakietki 
z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki, pod-
kładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, pod-
ręczniki, pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papier-
nicze, pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do notowa-
nia, pojemniki na długopisy, pojemniki na karteczki 
do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki na markery, 
pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, 
poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła karto-
nowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kal-
komanie, szablony do znakowania, szyldy z papieru lub 
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe 
z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace kartonowe 
do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kalkomanie], ta-
tuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły 
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papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferen-
cyjne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby 
na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby z two-
rzyw sztucznych do pakowania, torebki na kanapki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki pa-
pierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z tworzyw sztucz-
nych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury, tyta, 
ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne 
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, za-
kładki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, ze-
szyty, znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dy-
plomatki, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby 
skórzane], etui na klucze, małe plecaki, małe torby dla męż-
czyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, parasole, pa-
rasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze ze skóry 
i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port-
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe 
torby, torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby 
na zakupy, torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biz-
nesowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artyku-
ły służące do przenoszenia, zestawy podróżne, zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], 21 biodegradowalne kubki 
na bazie masy papierniczej, biodegradowalne filiżanki, bio-
degradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegrado-
walne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, 
ceramiczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cu-
kiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia, deski do se-
rów, deski drewniane do grillowania, dozowniki do przypraw, 
dozowniki serwetek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, im-
bryczki do herbaty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, 
kieliszki do jajek, komplety puszek kuchennych, korkociągi, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, 
kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, 
kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki ce-
dzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, 
metalowe pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, 
nieelektryczne młynki do przypraw, młynki ręczne do użyt-
ku domowego, naczynia, naczynia na piknik, otwieracze 
do butelek, otwieracze do butelek zawierające noże, pieprz-
niczki, plastikowe pudełka obiadowe, pojemniki do chleba, 
pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania żyw-
ności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki 
na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy, 
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne 
chłodziarki do napojów, przenośne lodówki, przybory do po-
dawania miodu, przybory do pieczenia, przybory kuchenne 
do przewracania potraw na drugą stronę,  pucharki na owo-
ce, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka na sło-
dycze nie z metali szlachetnych, puste bidony rowerowe, 
ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do grilla, ręka-
wice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki, 
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki 
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, 
stojaki na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stoło-
wa, szklaneczki [naczynia do picia], szklanki [naczynia do pi-
cia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 
tace [gospodarstwo domowe], talerze dekoracyjne, talerze 
deserowe, talerze jednorazowego użytku, talerze kolekcjo-
nerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątkowe, talerze 
pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, talerze 
z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizola-
cyjne torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojem-
niki na żywność lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne 
przybory], tłuczki do warzyw, torby izotermiczne, tortownice 

do ciast, wałki do ciasta, wyroby artystyczne z kryształu, wy-
roby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła,  
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby 
szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, 
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietan-
kę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 
22 torebki tekstylne do pakowania towaru [koperty, worecz-
ki], torebki tekstylne na prezenty, torby do pakowania [ko-
perty, woreczki] z materiałów tekstylnych, worki i torby (nie 
ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa i kuchenne arty-
kuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki tekstylne, cho-
rągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie tek-
stylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod 
talerze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bie-
lizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do na-
czyń, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, tek-
stylne flagi i proporce, tekstylne etykiety drukowane, 
transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, bluzy dreso-
we, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków, 
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [na-
krycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, 
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki 
polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podko-
szulki, topy do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 28 arty-
kuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, balony, 
gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi-
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki 
w kształcie zwierząt, zabawki w postaci imitacji artykułów 
spożywczych, zabawki z tkanin, zabawki z metalu, zabawki 
z tworzyw sztucznych, zabawkowe zestawy ogrodnicze, ze-
stawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bezpośrednia 
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowa-
nych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur rekla-
mowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów 
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gro-
madzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma-
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, opracowywanie ankiet mar-
ketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opra-
cowywanie sprawozdań i badań rynkowych, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów 
i wystaw, planowanie strategii marketingowych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, 
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produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam, 
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprze-
daży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie 
badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie 
public relations, przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam praso-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja re-
klam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, pu-
blikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama, 
reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, re-
klama na billboardach elektronicznych, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, re-
klama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie fil-
mów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komór-
kowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radio-
we i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, 
rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek reklamo-
wych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja pro-
gramów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przesy-
łanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez świa-
tową sieć komputerową, transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja ma-
teriałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja plików danych, au-
dio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumienio-
wej przez światową sieć komputerową, udostępnianie fo-
rów internetowych on-line, zapewnianie dostępu do forów 
dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, organizacja warsztatów i semi-
nariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organi-
zowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremo-
nii wręczania nagród, organizowanie gal, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyjnych, 
organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, orga-
nizowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organi-
zowanie wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, publikacja broszur, 
publikacja czasopism, przygotowywanie tekstów do publi-
kacji, publikacja i redagowanie książek, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie elek-
troniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i bro-
szur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka-
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, wydawanie katalogów, 
wydawanie gazet, wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, wydawanie biuletynów, wydawanie prospek-
tów, 45 licencjonowanie praw własności przemysłowej, li-
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, li-
cencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie 

tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych 
pudełek z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie 
wniosków o rejestrację wzorów, zarządzanie prawami autor-
skimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawa-
mi autorskimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej 
i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
własnością intelektualną, zarządzanie własnością przemysło-
wą, zarządzanie znakami towarowymi.

(210) 465913 (220) 2017 01 03
(731) ORAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) GALEARTE
(510), (511) 20 meble, 42 projektowanie wnętrz.

(210) 465914 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Polska smakuje

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-
we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pa-
mięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, 
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, 
przenośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, prze-
zrocza fotograficzne [slajdy], ramki do  przezroczy fotogra-
ficznych, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektro-
niczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy 
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, 
skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane etui na ta-
blety, smycze do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice 
ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, 
tablice znakowe reklamowe [świecące], taśma miernicza, tar-
cze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, torby do noszenia komputerów, 
wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące, 
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wyga-
szacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, 
zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające 
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do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki do pisa-
nia, bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały drukowane], 
biurowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek samoprzy-
lepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki [arty-
kuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wy-
konane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna 
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki sto-
łowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowa-
nia, artykuły papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, 
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki 
[artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papierowe, bloki z luź-
nymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfikaty 
drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe, 
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o te-
matyce ogólnej,  czasopisma [periodyki], czasopisma z pla-
katami, czyste kartki do notowania, czyste papierowe zeszy-
ty, datowniki do kasowania znaczków pocztowych, dekoracje 
z papieru [flagi], dodatki do gazet w postaci czasopism, druki, 
drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, druko-
wane dyplomy [nagrody], drukowane emblematy, drukowa-
ne emblematy [kalkomanie], drukowane etykietki papierowe, 
drukowane foldery informacyjne, drukowane jadłospisy, dru-
kowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty in-
formacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane 
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały pi-
śmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane pa-
pierowe tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, dru-
kowane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, 
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów 
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany 
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, 
etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, formula-
rze [blankiety, druki], fotografie, gazety, gazety codzienne, 
wzory do haftowania, historyjki obrazkowe, ilustrowane al-
bumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy, jednorazowe 
produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespondencji, 
kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru 
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świątecz-
ne, kartki z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe 
pudełka do pakowania, kartony do dostarczania towarów, 
kartonowe pudełka na prezenty, kartony do pakowania, kar-
tony na prezenty, karty menu, karty okolicznościowe, karty 
pocztowe, katalogi, kołonotatniki, komunikaty prasowe [ma-
teriały drukowane], komiksy, koperty, kredki do kolorowania, 
kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowania, książ-
ki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, maga-
zyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy 
plastyczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, 
materiały do pakowania z kartonu, materiały do pisania, ma-
teriały do rysowania, naklejki na samochody, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki ilustrowane, notatniki [note-
sy], notatniki samoprzylepne, notesy, obrazy i zdjęcia, obwo-
luty na dokumenty, obwoluty książek, okładki książek, okład-
ki książkowe, okładki notatników, opakowania kartonowe, 
opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opako-
wania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opa-
kowanie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na arty-
kuły spożywcze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, 
papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe 
materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, papie-
rowe obrusy, papierowe podkładki na stół, papierowe pod-
stawki, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, plakietki 
z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki, pod-
kładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 

na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, pod-
ręczniki, pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papier-
nicze, pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do notowa-
nia, pojemniki na długopisy, pojemniki na karteczki 
do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki na markery, 
pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, 
poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła karto-
nowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kal-
komanie, szablony do znakowania, szyldy z papieru lub 
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe 
z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace kartonowe 
do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kalkomanie], ta-
tuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły 
papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferen-
cyjne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby 
na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby z two-
rzyw sztucznych do pakowania, torebki na kanapki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki pa-
pierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z tworzyw sztucz-
nych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury, tyta, 
ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne 
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, za-
kładki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, ze-
szyty, znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dy-
plomatki, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby 
skórzane], etui na klucze, małe plecaki, małe torby dla męż-
czyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, parasole, pa-
rasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze ze skóry 
i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port-
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe 
torby, torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby 
na zakupy, torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biz-
nesowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty-
kuły służące do przenoszenia, zestawy podróżne, zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], 21 biodegradowalne kubki 
na bazie masy papierniczej, biodegradowalne filiżanki, bio-
degradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegrado-
walne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, 
ceramiczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cu-
kiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia, deski do se-
rów, deski drewniane do grillowania, dozowniki do przypraw, 
dozowniki serwetek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, im-
bryczki do herbaty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, 
kieliszki do jajek, komplety puszek kuchennych, korkociągi, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, 
kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, 
kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki ce-
dzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, 
metalowe pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, 
nieelektryczne młynki do przypraw, młynki ręczne do użyt-
ku domowego, naczynia, naczynia na piknik, otwieracze 
do butelek, otwieracze do butelek zawierające noże, pieprz-
niczki, plastikowe pudełka obiadowe, pojemniki do chleba, 
pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania żyw-
ności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki 
na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy, 
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne 
chłodziarki do napojów, przenośne lodówki, przybory do po-
dawania miodu, przybory do pieczenia, przybory kuchenne 
do przewracania potraw na drugą stronę,  pucharki na owo-
ce, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka na sło-
dycze nie z metali szlachetnych, puste bidony rowerowe, 
ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do grilla, ręka-
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wice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki, 
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki 
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, 
stojaki na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stoło-
wa, szklaneczki [naczynia do picia], szklanki [naczynia do pi-
cia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 
tace [gospodarstwo domowe], talerze dekoracyjne, talerze 
deserowe, talerze jednorazowego użytku, talerze kolekcjo-
nerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątkowe, talerze 
pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, talerze 
z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizola-
cyjne torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojem-
niki na żywność lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne 
przybory], tłuczki do warzyw, torby izotermiczne, tortownice 
do ciast, wałki do ciasta, wyroby artystyczne z kryształu, wy-
roby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła,  
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby 
szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, 
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietan-
kę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 
22 torebki tekstylne do pakowania towaru [koperty, worecz-
ki], torebki tekstylne na prezenty, torby do pakowania [ko-
perty, woreczki] z materiałów tekstylnych, worki i torby (nie 
ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa i kuchenne arty-
kuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki tekstylne, cho-
rągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie tek-
stylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod 
talerze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bie-
lizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do na-
czyń, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, tek-
stylne flagi i proporce, tekstylne etykiety drukowane, 
transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, bluzy dreso-
we, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków, 
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [na-
krycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, 
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki 
polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podko-
szulki, topy do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 28 arty-
kuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, balony, 
gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi-
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki 
w kształcie zwierząt, zabawki w postaci imitacji artykułów 
spożywczych, zabawki z tkanin, zabawki z metalu, zabawki 
z tworzyw sztucznych, zabawkowe zestawy ogrodnicze, ze-
stawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bezpośrednia 
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospek-
tów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowa-
nych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur rekla-
mowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów 
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gro-
madzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma-
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, 

kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, opracowywanie ankiet mar-
ketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opra-
cowywanie sprawozdań i badań rynkowych, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów 
i wystaw, planowanie strategii marketingowych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam, 
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprze-
daży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie 
badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie 
public relations, przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam praso-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja re-
klam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, pu-
blikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama, 
reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, re-
klama na billboardach elektronicznych, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, re-
klama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie fil-
mów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komór-
kowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radio-
we i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, roz-
powszechnianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek reklamo-
wych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja pro-
gramów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przesy-
łanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez świa-
tową sieć komputerową, transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja ma-
teriałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja plików danych, au-
dio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumienio-
wej przez światową sieć komputerową, udostępnianie forów 
internetowych on-line, zapewnianie dostępu do forów dys-
kusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do stron in-
ternetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków 
innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, organizacja warsztatów i seminariów, 
organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie 
ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii wrę-
czania nagród, organizowanie gal, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie imprez edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie 
seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie wy-
staw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych 
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niż teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czaso-
pism, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja 
i redagowanie książek, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowa-
nie książek, czasopism, publikowanie plakatów, publikowa-
nie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wy-
dawanie biuletynów, wydawanie prospektów, 45 licencjono-
wanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie 
zarejestrowanych wzorów, przeniesienie tytułu własności, 
przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezen-
tami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o reje-
strację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządza-
nie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, 
zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami au-
torskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością inte-
lektualną, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie 
znakami towarowymi,licencjonowanie praw własności prze-
mysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw 
autorskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, prze-
niesienie tytułu własności, przygotowywanie zindywiduali-
zowanych pudełek z prezentami, rejestrowanie nazw domen, 
składanie wniosków o rejestrację wzorów, zarządzanie pra-
wami autorskimi, zarządzanie prawami własności przemysło-
wej i prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności 
przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie własno-
ścią przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.

(210) 465915 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Polska smakuje

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-
we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pa-
mięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, 
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, 
przenośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, prze-

zrocza fotograficzne [slajdy], ramki do przezroczy fotogra-
ficznych, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektro-
niczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy 
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, 
skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane etui na ta-
blety, smycze do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice 
ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, 
tablice znakowe reklamowe [świecące], taśma miernicza, tar-
cze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, torby do noszenia komputerów, 
wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące, 
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wyga-
szacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, 
zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające 
do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki do pisa-
nia, bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały drukowane], 
biurowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek samoprzy-
lepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki [arty-
kuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wy-
konane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna 
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki sto-
łowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowa-
nia, artykuły papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, 
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki 
[artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papierowe, bloki z luź-
nymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfikaty 
drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe, 
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o te-
matyce ogólnej,  czasopisma [periodyki], czasopisma z pla-
katami, czyste kartki do notowania, czyste papierowe zeszy-
ty, datowniki do kasowania znaczków pocztowych, dekoracje 
z papieru [flagi], dodatki do gazet w postaci czasopism, druki, 
drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, druko-
wane dyplomy [nagrody], drukowane emblematy, drukowa-
ne emblematy [kalkomanie], drukowane etykietki papierowe, 
drukowane foldery informacyjne, drukowane jadłospisy, dru-
kowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty in-
formacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane 
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały pi-
śmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane 
papierowe tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, 
drukowane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, 
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów 
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany 
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, 
etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, formula-
rze [blankiety, druki], fotografie, gazety, gazety codzienne, 
wzory do haftowania, historyjki obrazkowe, ilustrowane al-
bumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy, jednorazowe 
produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespondencji, 
kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru 
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świątecz-
ne, kartki z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe 
pudełka do pakowania, kartony do dostarczania towarów, 
kartonowe pudełka na prezenty, kartony do pakowania, kar-
tony na prezenty, karty menu, karty okolicznościowe, karty 
pocztowe, katalogi, kołonotatniki, komunikaty prasowe [ma-
teriały drukowane], komiksy, koperty, kredki do kolorowania, 
kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowania, książ-
ki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, maga-
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zyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy 
plastyczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, 
materiały do pakowania z kartonu, materiały do pisania, ma-
teriały do rysowania, naklejki na samochody, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki ilustrowane, notatniki [note-
sy], notatniki samoprzylepne, notesy, obrazy i zdjęcia, obwo-
luty na dokumenty, obwoluty książek, okładki książek, okład-
ki książkowe, okładki notatników, opakowania kartonowe, 
opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opako-
wania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opa-
kowanie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na arty-
kuły spożywcze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, 
papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe 
materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, papie-
rowe obrusy, papierowe podkładki na stół, papierowe pod-
stawki, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, plakietki 
z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki, pod-
kładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, pod-
ręczniki, pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papier-
nicze, pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do notowa-
nia, pojemniki na długopisy, pojemniki na karteczki 
do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki na markery, 
pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, 
poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła karto-
nowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kal-
komanie, szablony do znakowania, szyldy z papieru lub 
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe 
z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace kartonowe 
do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kalkomanie], ta-
tuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły 
papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferen-
cyjne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby 
na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby z two-
rzyw sztucznych do pakowania, torebki na kanapki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki pa-
pierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z tworzyw sztucz-
nych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury, tyta, 
ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne 
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, za-
kładki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, ze-
szyty, znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dy-
plomatki, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby 
skórzane], etui na klucze, małe plecaki, małe torby dla męż-
czyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, parasole, pa-
rasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze ze skóry 
i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port-
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe 
torby, torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby 
na zakupy, torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biz-
nesowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artyku-
ły służące do przenoszenia, zestawy podróżne, zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], 21 biodegradowalne kubki 
na bazie masy papierniczej, biodegradowalne filiżanki, bio-
degradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegrado-
walne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, 
ceramiczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cu-
kiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia, deski do se-
rów, deski drewniane do grillowania, dozowniki do przypraw, 
dozowniki serwetek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, im-
bryczki do herbaty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, 
kieliszki do jajek, komplety puszek kuchennych, korkociągi, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, 

kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, 
kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki ce-
dzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, 
metalowe pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, 
nieelektryczne młynki do przypraw, młynki ręczne do użyt-
ku domowego, naczynia, naczynia na piknik, otwieracze 
do butelek, otwieracze do butelek zawierające noże, pieprz-
niczki, plastikowe pudełka obiadowe, pojemniki do chleba, 
pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania żyw-
ności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki 
na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy, 
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne 
chłodziarki do napojów, przenośne lodówki, przybory do po-
dawania miodu, przybory do pieczenia, przybory kuchenne 
do przewracania potraw na drugą stronę,  pucharki na owo-
ce, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka na sło-
dycze nie z metali szlachetnych, puste bidony rowerowe, 
ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do grilla, ręka-
wice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki, 
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki 
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, 
stojaki na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stoło-
wa, szklaneczki [naczynia do picia], szklanki [naczynia do pi-
cia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 
tace [gospodarstwo domowe], talerze dekoracyjne, talerze 
deserowe, talerze jednorazowego użytku, talerze kolekcjo-
nerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątkowe, talerze 
pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, talerze 
z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizola-
cyjne torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojem-
niki na żywność lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne 
przybory], tłuczki do warzyw, torby izotermiczne, tortownice 
do ciast, wałki do ciasta, wyroby artystyczne z kryształu, wy-
roby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła,  
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby 
szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, 
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietan-
kę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 
22 torebki tekstylne do pakowania towaru [koperty, worecz-
ki], torebki tekstylne na prezenty, torby do pakowania [ko-
perty, woreczki] z materiałów tekstylnych, worki i torby (nie 
ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa i kuchenne arty-
kuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki tekstylne, cho-
rągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie tek-
stylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod 
talerze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bie-
lizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do na-
czyń, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, tek-
stylne flagi i proporce, tekstylne etykiety drukowane, 
transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, bluzy dreso-
we, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków, 
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [na-
krycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, 
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki 
polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podko-
szulki, topy do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 28 arty-
kuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, balony, 
gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi-
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki 
w kształcie zwierząt, zabawki w postaci imitacji artykułów 
spożywczych, zabawki z tkanin, zabawki z metalu, zabawki 
z tworzyw sztucznych, zabawkowe zestawy ogrodnicze, ze-
stawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bezpośrednia 
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystrybu-



49 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2017

cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowa-
nych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur rekla-
mowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów 
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gro-
madzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma-
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, opracowywanie ankiet mar-
ketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opra-
cowywanie sprawozdań i badań rynkowych, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów 
i wystaw, planowanie strategii marketingowych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam, 
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprze-
daży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie 
badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie 
public relations, przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam praso-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja 
reklam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama, 
reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, re-
klama na billboardach elektronicznych, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, re-
klama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie fil-
mów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komór-
kowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radio-
we i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, roz-
powszechnianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek reklamo-
wych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja pro-
gramów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przesy-
łanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez świa-
tową sieć komputerową, transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja ma-
teriałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 

generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja plików danych, au-
dio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumienio-
wej przez światową sieć komputerową, udostępnianie forów 
internetowych on-line, zapewnianie dostępu do forów dys-
kusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do stron in-
ternetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków 
innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, organizacja warsztatów i seminariów, 
organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie 
ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii wrę-
czania nagród, organizowanie gal, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie imprez edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie 
seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie wy-
staw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czaso-
pism, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja 
i redagowanie książek, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowa-
nie książek, czasopism, publikowanie plakatów, publikowa-
nie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wy-
dawanie biuletynów, wydawanie prospektów, 45 licencjono-
wanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie 
zarejestrowanych wzorów, przeniesienie tytułu własności, 
przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezen-
tami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o reje-
strację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządza-
nie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, 
zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami au-
torskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością inte-
lektualną, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie 
znakami towarowymi.

(210) 465916 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Poland tastes good

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-
we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-



50 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2017

nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pa-
mięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, 
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, 
przenośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, prze-
zrocza fotograficzne [slajdy], ramki do przezroczy fotogra-
ficznych, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektro-
niczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy 
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, 
skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane etui na ta-
blety, smycze do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice 
ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, 
tablice znakowe reklamowe [świecące], taśma miernicza, tar-
cze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, torby do noszenia komputerów, 
wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące, 
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wyga-
szacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, 
zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające 
do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki do pisa-
nia, bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały drukowane], 
biurowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek samoprzy-
lepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki [arty-
kuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wy-
konane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna 
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki sto-
łowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowa-
nia, artykuły papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, 
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki 
[artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papierowe, bloki z luź-
nymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfikaty 
drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe, 
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o te-
matyce ogólnej,  czasopisma [periodyki], czasopisma z pla-
katami, czyste kartki do notowania, czyste papierowe zeszy-
ty, datowniki do kasowania znaczków pocztowych, dekoracje 
z papieru [flagi], dodatki do gazet w postaci czasopism, druki, 
drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, druko-
wane dyplomy [nagrody], drukowane emblematy, drukowa-
ne emblematy [kalkomanie], drukowane etykietki papierowe, 
drukowane foldery informacyjne, drukowane jadłospisy, dru-
kowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty in-
formacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane 
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały pi-
śmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane pa-
pierowe tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, dru-
kowane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, 
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów 
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany 
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, 
etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, formula-
rze [blankiety, druki], fotografie, gazety, gazety codzienne, 
wzory do haftowania, historyjki obrazkowe, ilustrowane al-
bumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy, jednorazowe 
produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespondencji, 
kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru 
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świątecz-

ne, kartki z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe 
pudełka do pakowania, kartony do dostarczania towarów, 
kartonowe pudełka na prezenty, kartony do pakowania, kar-
tony na prezenty, karty menu, karty okolicznościowe, karty 
pocztowe, katalogi, kołonotatniki, komunikaty prasowe [ma-
teriały drukowane], komiksy, koperty, kredki do kolorowania, 
kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowania, książ-
ki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, maga-
zyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy 
plastyczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, 
materiały do pakowania z kartonu, materiały do pisania, ma-
teriały do rysowania, naklejki na samochody, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki ilustrowane, notatniki [note-
sy], notatniki samoprzylepne, notesy, obrazy i zdjęcia, obwo-
luty na dokumenty, obwoluty książek, okładki książek, okład-
ki książkowe, okładki notatników, opakowania kartonowe, 
opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opako-
wania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opa-
kowanie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na arty-
kuły spożywcze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, 
papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe 
materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, papie-
rowe obrusy, papierowe podkładki na stół, papierowe pod-
stawki, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, plakietki 
z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki, pod-
kładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, pod-
ręczniki, pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papier-
nicze, pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do notowa-
nia, pojemniki na długopisy, pojemniki na karteczki 
do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki na markery, 
pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, 
poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła karto-
nowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kal-
komanie, szablony do znakowania, szyldy z papieru lub 
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe 
z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace kartonowe 
do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kalkomanie], ta-
tuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły 
papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferen-
cyjne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby 
na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby z two-
rzyw sztucznych do pakowania, torebki na kanapki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki pa-
pierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z tworzyw sztucz-
nych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury, tyta, 
ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne 
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, za-
kładki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, ze-
szyty, znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dy-
plomatki, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby 
skórzane], etui na klucze, małe plecaki, małe torby dla męż-
czyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, parasole, pa-
rasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze ze skóry 
i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port-
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe 
torby, torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby 
na zakupy, torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biz-
nesowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artyku-
ły służące do przenoszenia, zestawy podróżne, zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], 21 biodegradowalne kubki 
na bazie masy papierniczej, biodegradowalne filiżanki, bio-
degradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegrado-
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walne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, 
ceramiczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cu-
kiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia, deski do se-
rów, deski drewniane do grillowania, dozowniki do przypraw, 
dozowniki serwetek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, im-
bryczki do herbaty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, 
kieliszki do jajek, komplety puszek kuchennych, korkociągi, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, 
kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, 
kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki ce-
dzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, 
metalowe pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, 
nieelektryczne młynki do przypraw, młynki ręczne do użyt-
ku domowego, naczynia, naczynia na piknik, otwieracze 
do butelek, otwieracze do butelek zawierające noże, pieprz-
niczki, plastikowe pudełka obiadowe, pojemniki do chleba, 
pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania żyw-
ności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki 
na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy, 
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne 
chłodziarki do napojów, przenośne lodówki, przybory do po-
dawania miodu, przybory do pieczenia, przybory kuchenne 
do przewracania potraw na drugą stronę,  pucharki na owo-
ce, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka na sło-
dycze nie z metali szlachetnych, puste bidony rowerowe, 
ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do grilla, ręka-
wice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki, 
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki 
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, 
stojaki na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stoło-
wa, szklaneczki [naczynia do picia], szklanki [naczynia do pi-
cia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 
tace [gospodarstwo domowe], talerze dekoracyjne, talerze 
deserowe, talerze jednorazowego użytku, talerze kolekcjo-
nerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątkowe, talerze 
pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, talerze 
z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizola-
cyjne torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojem-
niki na żywność lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne 
przybory], tłuczki do warzyw, torby izotermiczne, tortownice 
do ciast, wałki do ciasta, wyroby artystyczne z kryształu, wy-
roby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła,  
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby 
szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, 
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietan-
kę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 
22 torebki tekstylne do pakowania towaru [koperty, worecz-
ki], torebki tekstylne na prezenty, torby do pakowania [ko-
perty, woreczki] z materiałów tekstylnych, worki i torby (nie 
ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa i kuchenne arty-
kuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki tekstylne, cho-
rągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie tek-
stylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod 
talerze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bie-
lizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do na-
czyń, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, tek-
stylne flagi i proporce, tekstylne etykiety drukowane, 
transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, bluzy dreso-
we, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków, 
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [na-
krycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, 
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki 
polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podko-
szulki, topy do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 28 arty-
kuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, balony, 
gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria do za-

bawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi-
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki 
w kształcie zwierząt, zabawki w postaci imitacji artykułów 
spożywczych, zabawki z tkanin, zabawki z metalu, zabawki 
z tworzyw sztucznych, zabawkowe zestawy ogrodnicze, ze-
stawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bezpośrednia 
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospek-
tów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowa-
nych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur rekla-
mowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów 
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gro-
madzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma-
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, opracowywanie ankiet mar-
ketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opra-
cowywanie sprawozdań i badań rynkowych, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów 
i wystaw, planowanie strategii marketingowych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam, 
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprze-
daży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie 
badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie 
public relations, przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam praso-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, 
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie 
materiałów reklamowych on-line, reklama, reklama banerowa, 
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonal-
nej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem te-
lefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności internetu, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, 
reklamy radiowe i telewizyjne, reprodukcja materiału rekla-
mowego, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek 
reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamo-
wych, 38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja 
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programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny interne-
towej, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez 
światową sieć komputerową, transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja ma-
teriałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja plików danych, au-
dio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumienio-
wej przez światową sieć komputerową, udostępnianie forów 
internetowych on-line, zapewnianie dostępu do forów dys-
kusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do stron in-
ternetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków 
innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, organizacja warsztatów i seminariów, 
organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie 
ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii wrę-
czania nagród, organizowanie gal, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie imprez edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie 
seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie wy-
staw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czaso-
pism, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja 
i redagowanie książek, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowa-
nie książek, czasopism, publikowanie plakatów, publikowa-
nie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wy-
dawanie biuletynów, wydawanie prospektów, 45 licencjono-
wanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie 
zarejestrowanych wzorów, przeniesienie tytułu własności, 
przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezen-
tami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o reje-
strację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządza-
nie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, 
zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami au-
torskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością inte-
lektualną, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie 
znakami towarowymi.

(210) 465917 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Poland tastes good

(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 

DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-
we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisa-
ne na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pamięci 
USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci zewnętrzne USB, 
paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki pod my-
szy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki 
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne 
[slajdy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elek-
troniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania 
w postaci magazynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, 
publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach kom-
puterowych, publikacje elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, 
slajdy do rzutników, slajdy fotograficzne naświetlone, skórzane 
pokrowce na smartfony, skórzane etui na telefony komórko-
we, skórzane etui na tablety, smycze do okularów, szyldy [zna-
ki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłosze-
niowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe [świecące], 
taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu 
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do nosze-
nia komputerów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaź-
niki świecące, wskaźniki świecące [do wskazywania np. na 
mapie], wygaszacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do 
pobrania, zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla 
dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające 
do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki do pisania, 
bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały drukowane], biu-
rowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek samoprzylep-
nych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki [artykuły 
papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wykonane 
z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa pa-
pierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biulety-
ny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły 
papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, 
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biuro-
we], bloki listowe, bloki papierowe, bloki z luźnymi kartkami, 
broszury, broszury drukowane, certyfikaty drukowane, chorą-
giewki papierowe, czasopisma branżowe, czasopisma dla pa-
sażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce ogólnej,  cza-
sopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste kartki 
do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso-
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], do-
datki do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, 
drukowane arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [na-
grody], drukowane emblematy, drukowane emblematy [kal-
komanie], drukowane etykietki papierowe, drukowane foldery 
informacyjne, drukowane jadłospisy, drukowane kartonowe 
tablice reklamowe, drukowane karty informacyjne, drukowa-
ne komunikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, 
drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilu-
stracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate-
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, 
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, 
drukowane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawiera-
jące numery stołów do stosowania podczas specjalnych wy-
darzeń, drukowany materiał promocyjny, etui na przybory 
do pisania, etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety przy-
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lepne z papieru, etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucz-
nych, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, gazety 
codzienne, wzory do haftowania, historyjki obrazkowe, ilustro-
wane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy, jednora-
zowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon-
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki 
papieru do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki 
świąteczne, kartki z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kar-
tonowe pudełka do pakowania, kartony do dostarczania to-
warów, kartonowe pudełka na prezenty, kartony do pakowa-
nia, kartony na prezenty, karty menu, karty okolicznościowe, 
karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, komunikaty prasowe 
[materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki do kolorowa-
nia, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowania, 
książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, 
magazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, 
masy plastyczne do zabawy, materiały do pakowania z papie-
ru, materiały do pakowania z kartonu, materiały do pisania, 
materiały do rysowania, naklejki na samochody, nalepki, na-
klejki [materiały piśmienne], notatniki ilustrowane, notatniki 
[notesy], notatniki samoprzylepne, notesy, obrazy i zdjęcia, ob-
woluty na dokumenty, obwoluty książek, okładki książek, 
okładki książkowe, okładki notatników, opakowania kartono-
we, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opako-
wania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opako-
wanie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły 
spożywcze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier li-
stowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały 
biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, papierowe obru-
sy, papierowe podkładki na stół, papierowe podstawki, plakaty 
reklamowe, plakietki papierowe, plakietki z tektury, znaczki 
pocztowe, pocztówki i widokówki, podkładki na biurko, pod-
kładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko z kalendarzem, 
podkładki stołowe z papieru, podręczniki, pojemniki kartono-
we, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki na biurko, 
pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopisy, 
pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, 
pojemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papie-
rowe do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje druko-
wane, pudła kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy 
drukowane, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], segrega-
tory, suche kalkomanie, szablony do znakowania, szyldy z pa-
pieru lub z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice rekla-
mowe z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace 
kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kalko-
manie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki 
[artykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki kon-
ferencyjne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, 
torby na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby 
z tworzyw sztucznych do pakowania, torebki na kanapki z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pako-
wania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, toreb-
ki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z tworzyw 
sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury, 
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usu-
walne znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, 
zakładki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, ze-
szyty, znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dy-
plomatki, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby skórza-
ne], etui na klucze, małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, 
małe walizki, niewielkie torby podróżne, parasole, parasolki 
i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze ze skóry i skóry 
wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, 
przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby, torby 
szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy, tor-

by, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skó-
rzane], 21 biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej, 
biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne miski, biodegra-
dowalne tacki, biodegradowalne talerze, bloki na noże, cera-
miczna zastawa stołowa, ceramiczne ozdoby, chwytaki od-
porne na żar piekarnika, cukiernice, czajniczki do herbaty, deski 
do krojenia, deski do serów, deski drewniane do grillowania, 
dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzbanki, dzba-
nuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina 
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek ku-
chennych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
kosmetyczki podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosme-
tyczki z wyposażeniem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki 
do mieszania, łyżki cedzakowe [nieelektryczne przybory ku-
chenne], maselniczki, metalowe pudełka obiadowe, miesza-
dełka, misy i miseczki, nieelektryczne młynki do przypraw, 
młynki ręczne do użytku domowego, naczynia, naczynia 
na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek za-
wierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, 
pojemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki 
do przechowywania żywności, pojemniki kuchenne, pojem-
niki na kanapki, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, 
półeczki na przyprawy, porcelana, prasy do czosnku [sprzęt 
kuchenny], przenośne chłodziarki do napojów, przenośne lo-
dówki, przybory do podawania miodu, przybory do piecze-
nia, przybory kuchenne do przewracania potraw na drugą 
stronę,  pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka 
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, pu-
ste bidony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rę-
kawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, 
rondle, salaterki, ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], 
skarbonki, słoiki na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki 
do przypraw, stojaki na deski do krojenia, stolnice, szklana za-
stawa stołowa, szklaneczki [naczynia do picia], szklanki [naczy-
nia do picia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria 
barowe, tace [gospodarstwo domowe], talerze dekoracyjne, 
talerze deserowe, talerze jednorazowego użytku, talerze ko-
lekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątkowe, tale-
rze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, talerze 
z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyj-
ne torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki 
na żywność lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], 
tłuczki do warzyw, torby izotermiczne, tortownice do ciast, 
wałki do ciasta, wyroby artystyczne z kryształu, wyroby arty-
styczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła,  wyroby ce-
ramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby szklane dla 
gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zdobione wyro-
by porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zestawy na oli-
wę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tekstyl-
ne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne 
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z mate-
riałów tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 
24 bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki sto-
łowe, chorągiewki tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucz-
nego, lambrekiny [draperie tekstylne], kuchenne ręczniki [tek-
stylne], obrusy, podkładki pod talerze, niepapierowe, podstawki 
pod napoje w postaci bielizny stołowej, ręczniki, ściereczki ba-
rowe, ściereczki do naczyń, serwetki tekstylne, serwety na stół 
niepapierowe, tekstylne flagi i proporce, tekstylne etykiety 
drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, 
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki 
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez dasz-
ków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki 
[nakrycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, 
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki 
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polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podko-
szulki, topy do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 28 artykuły 
do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, balony, gry 
planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, piłeczki anty-
stresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier 
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwie-
rząt, zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, za-
bawki z tkanin, zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucz-
nych, zabawkowe zestawy ogrodnicze, zestawy do pieczenia 
i gotowania [zabawki], 35 bezpośrednia reklama pocztowa, 
dekoracja wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso-
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyj-
nych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 
dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystry-
bucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych na ulicy, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybu-
cja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, 
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów rekla-
mowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulo-
tek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, 
gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma-
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów te-
lewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii pro-
mocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, opracowywanie ankiet marketin-
gowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opracowy-
wanie sprawozdań i badań rynkowych, organizacja i przepro-
wadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy 
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wy-
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, organizowanie targów i wystaw, planowanie 
strategii marketingowych, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych, produkcja materiałów re-
klamowych i reklam, produkcja i dystrybucja reklam radiowych 
i telewizyjnych, produkcja reklam, produkcja reklam telewizyj-
nych i radiowych, promocja sprzedaży, prowadzenie badań 
opinii publicznej, prowadzenie badań marketingowych, pro-
wadzenie badań w dziedzinie public relations, przeprowadza-
nie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy-
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek 
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamo-
wych on-line, reklama, reklama banerowa, reklama bezpo-
średniej odpowiedzi, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama 
radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie 
filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności inter-
netu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
reklama zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i tele-
wizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszech-
nianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketin-

gu i publicity, wydawanie ulotek reklamowych, wydawanie 
i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja filmów za po-
średnictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych 
za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po-
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych pro-
gramów audio i wideo przez światową sieć komputerową, 
transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicz-
nych środków komunikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo 
i informacji, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, 
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, 
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmi-
sja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym pli-
ków do pobrania i plików udostępnianych za pomocą trans-
misji strumieniowej przez światową sieć komputerową, 
udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie do-
stępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie do-
stępu do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja 
tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, or-
ganizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie cere-
monii wręczania nagród, organizowanie gal, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyjnych, 
organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi-
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizo-
wanie wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja 
czasopism, przygotowywanie tekstów do publikacji, publika-
cja i redagowanie książek, publikacja materiałów edukacyj-
nych, publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publiko-
wanie książek, czasopism, publikowanie plakatów, publikowa-
nie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wy-
dawanie biuletynów, wydawanie prospektów, 45 licencjono-
wanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie 
zarejestrowanych wzorów, przeniesienie tytułu własności, 
przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezen-
tami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o reje-
strację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie 
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarzą-
dzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, 
zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie znakami 
towarowymi.

(210) 465918 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Poland tastes good

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
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do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-
we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pamię-
ci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci zewnętrzne 
USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki pod 
myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miar-
ki taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficz-
ne [slajdy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje 
elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne do po-
brania w postaci magazynów, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na no-
śnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, ramki cy-
frowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy fotograficzne na-
świetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórzane etui 
na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze 
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elek-
troniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znako-
we reklamowe [świecące], taśma miernicza, tarcze odblasko-
we noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom 
drogowym, torby do noszenia komputerów, wagi kuchenne, 
woreczki na okulary, wskaźniki świecące, wskaźniki świecące 
[do wskazywania np. na mapie], wygaszacze ekranu, wyga-
szacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezoelek-
tryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dy-
daktycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub 
mechaniczne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, 
biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły papierni-
cze, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], 
bloczki notatnikowe, bloki [artykuły papiernicze], bloki do pi-
sania, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wy-
stawowe z papieru, bielizna stołowa papierowa, bieżniki sto-
łowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny informacyjne, 
artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arty-
kuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pisa-
nia, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, 
bloki papierowe, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury 
drukowane, certyfikaty drukowane, chorągiewki papierowe, 
czasopisma branżowe, czasopisma dla pasażerów linii lotni-
czych, czasopisma o tematyce ogólnej,  czasopisma [periody-
ki], czasopisma z plakatami, czyste kartki do notowania, czy-
ste papierowe zeszyty, datowniki do kasowania znaczków 
pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki do gazet 
w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane 
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], druko-
wane emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], dru-
kowane etykietki papierowe, drukowane foldery informacyj-
ne, drukowane jadłospisy, drukowane kartonowe tablice 
reklamowe, drukowane karty informacyjne, drukowane ko-
munikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, dru-
kowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustra-
cyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, dru-
kowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, dru-
kowane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierają-
ce numery stołów do stosowania podczas specjalnych 
wydarzeń, drukowany materiał promocyjny, etui na przybory 
do pisania, etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety przy-

lepne z papieru, etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucz-
nych, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, gazety 
codzienne, wzory do haftowania, historyjki obrazkowe, ilu-
strowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy, jed-
norazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do kore-
spondencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, 
kartki papieru do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], 
kartki świąteczne, kartki z podziękowaniami, kartki z życzenia-
mi, kartonowe pudełka do pakowania, kartony do dostarcza-
nia towarów, kartonowe pudełka na prezenty, kartony do pa-
kowania, kartony na prezenty, karty menu, karty 
okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko-
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, 
kredki do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki 
do kolorowania, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze dru-
kowane, linijki, magazyny z programem telewizyjnym, mapy, 
markery, pisaki, masy plastyczne do zabawy, materiały do pa-
kowania z papieru, materiały do pakowania z kartonu, mate-
riały do pisania, materiały do rysowania, naklejki na samocho-
dy, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki 
ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, no-
tesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty 
książek, okładki książek, okładki książkowe, okładki notatni-
ków, opakowania kartonowe, opakowania na prezenty, opa-
kowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowanie na prezenty, opakowanie na prezenty świątecz-
ne, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, ozdoby papie-
rowe na przyjęcia, papier, papier listowy, papierowe artykuły 
piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe materia-
ły dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkładki 
na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki 
papierowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki 
i widokówki, podkładki na biurko, podkładki do pisania z klip-
sem, podkładki na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe 
z papieru, podręczniki, pojemniki kartonowe, pojemniki na ar-
tykuły papiernicze, pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki 
do notowania, pojemniki na długopisy, pojemniki na kartecz-
ki do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki na markery, 
pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, 
poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła karto-
nowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalko-
manie, szablony do znakowania, szyldy z papieru lub 
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe 
z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace kartonowe 
do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kalkomanie], tatu-
aże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły pa-
piernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyjne, 
teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na pre-
zenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw 
sztucznych do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub 
tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki pa-
pierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z tworzyw sztucz-
nych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury, tyta, 
ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne 
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakład-
ki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, 
znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomat-
ki, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui 
na klucze, małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe waliz-
ki, niewielkie torby podróżne, parasole, parasolki i parasole 
(duże), plecaki, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawio-
nej, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, przy-
wieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby, torby 
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szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy, 
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, wa-
lizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wy-
roby skórzane], 21 biodegradowalne kubki na bazie masy pa-
pierniczej, biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne miski, 
biodegradowalne tacki, biodegradowalne talerze, bloki 
na noże, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne ozdoby, 
chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czajniczki 
do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewnia-
ne do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwe-
tek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herba-
ty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, 
komplety puszek kuchennych, korkociągi, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, kosmetyczki 
[wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, kubki, kufle, 
łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedzakowe [nie-
elektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe pu-
dełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne 
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, 
naczynia, naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwiera-
cze do butelek zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pu-
dełka obiadowe, pojemniki do chleba, pojemniki do napojów, 
pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki kuchen-
ne, pojemniki na kanapki, pojemniki na żywność zatrzymują-
ce ciepło, półeczki na przyprawy, porcelana, prasy do czosn-
ku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziarki do napojów, 
przenośne lodówki, przybory do podawania miodu, przybo-
ry do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw 
na drugą stronę,  pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, 
pudełka obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachet-
nych, puste bidony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żyw-
ności, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice ku-
chenne, rondle, salaterki, ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy 
stołowe], skarbonki, słoiki na przyprawy, stojaki do ciast i cia-
stek, stojaki do przypraw, stojaki na deski do krojenia, stolnice, 
szklana zastawa stołowa, szklaneczki [naczynia do picia], 
szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, naczynia do pi-
cia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe], talerze 
dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt-
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pa-
miątkowe, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze pa-
pierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, 
termosy, termoizolacyjne torby na żywność lub napoje, ter-
moizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, tłuczki 
do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw, torby izo-
termiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty-
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby 
artystyczne ze szkła,  wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, 
zastawa stołowa, zdobione wyroby porcelanowe, zestawy 
na cukier i śmietankę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, ze-
stawy do przypraw, 22 torebki tekstylne do pakowania towa-
ru [koperty, woreczki], torebki tekstylne na prezenty, torby 
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, 
worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa 
i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki 
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny 
[draperie tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, 
podkładki pod talerze, niepapierowe, podstawki pod napoje 
w postaci bielizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, ście-
reczki do naczyń, serwetki tekstylne, serwety na stół niepa-
pierowe, tekstylne flagi i proporce, tekstylne etykiety druko-
wane, transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków, czap-
ki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia 

głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, 
koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, kra-
waty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy 
do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 28 artykuły do zaba-
wy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, balony, gry planszo-
we, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, klocki 
do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, piłeczki antystreso-
we do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, 
puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za-
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki 
z tkanin, zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, 
zabawkowe zestawy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i go-
towania [zabawki], 35 bezpośrednia reklama pocztowa, deko-
racja wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, pró-
bek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekody-
stansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych na ulicy, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja 
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamo-
wych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów 
reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja 
ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko-
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, 
gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych, groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, informacja marketin-
gowa, kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do ka-
nałów telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie 
kampanii promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie an-
kiet marketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicz-
nej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, organi-
zacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów 
handlowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, 
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw, planowanie strategii marketingowych, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamo-
wych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja re-
klam, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja 
sprzedaży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadze-
nie badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzi-
nie public relations, przeprowadzanie badań opinii publicz-
nej, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam 
prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publika-
cja reklam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama, re-
klama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, rekla-
ma na billboardach elektronicznych, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie po-
pularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, 
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama 
za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności internetu, reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama ze-
wnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, re-
produkcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, 
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rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie 
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wyda-
wanie ulotek reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów 
reklamowych, 38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, 
emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Interne-
tu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny inter-
netowej, transmisja cyfrowych programów audio i wideo 
przez światową sieć komputerową, transmisja danych i infor-
macji za pośrednictwem elektronicznych środków komunika-
cyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja plików danych, au-
dio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i pli-
ków udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej 
przez światową sieć komputerową, udostępnianie forów in-
ternetowych on-line, zapewnianie dostępu do forów dysku-
syjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków innych 
niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organi-
zacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie cere-
monii rozdania nagród, organizowanie ceremonii wręczania 
nagród, organizowanie gal, organizowanie i obsługa konfe-
rencji, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie 
konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie semi-
nariów, organizowanie uroczystości, organizowanie wystaw 
edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, 
przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja i redago-
wanie książek, publikacja materiałów edukacyjnych, publiko-
wanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie plakatów, publikowanie ulotek, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostęp-
nianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie 
biuletynów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, licencjonowanie własności in-
telektualnej i praw autorskich, licencjonowanie zarejestrowa-
nych wzorów, przeniesienie tytułu własności, przygotowywa-
nie zindywidualizowanych pudełek z prezentami, 
rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o rejestrację 
wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie prawa-
mi własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie 
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, 
zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie znakami 
towarowymi.

(210) 465920 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Poland tastes good

(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odbla-
skowe na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki 
zapisane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki ku-
chenne, mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, neony reklamowe, nośniki danych do kompu-
terów z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przecho-
wywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen-
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci 
zewnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, 
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, 
przenośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, prze-
zrocza fotograficzne [slajdy], ramki do przezroczy fotogra-
ficznych, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publika-
cje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne za-
rejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elek-
troniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy 
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, 
skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane etui na ta-
blety, smycze do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice 
ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elektronicz-
ne, tablice znakowe reklamowe [świecące], taśma miernicza, 
tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiega-
nia wypadkom drogowym, torby do noszenia komputerów, 
wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące, 
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wyga-
szacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, 
zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające 
do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki do pisa-
nia, bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały drukowa-
ne], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek samo-
przylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki 
[artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe 
wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna 
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki sto-
łowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplo-
wania, artykuły papiernicze do pisania, artykuły piśmienni-
cze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, ak-
tówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papierowe, 
bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, cer-
tyfikaty drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma 
branżowe, czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czaso-
pisma o tematyce ogólnej,  czasopisma [periodyki], czasopi-
sma z plakatami, czyste kartki do notowania, czyste papiero-
we zeszyty, datowniki do kasowania znaczków pocztowych, 
dekoracje z papieru [flagi], dodatki do gazet w postaci cza-
sopism, druki, drukowane ankiety, drukowane arkusze infor-
macyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane em-
blematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane 
etykietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, dru-
kowane jadłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamo-
we, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty 
prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane 
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materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, 
drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szko-
leniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, druko-
wane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, dru-
kowane zaproszenia, drukowane znaki papierowe 
zawierające numery stołów do stosowania podczas specjal-
nych wydarzeń, drukowany materiał promocyjny, etui 
na przybory do pisania, etykiety nie z materiału tekstylnego, 
etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru, etykiety 
z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto-
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, hi-
storyjki obrazkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy 
ścienne, jadłospisy, jednorazowe produkty papierowe, ka-
lendarze, kartki do korespondencji, kartki do notowania, 
kartki okolicznościowe, kartki papieru do robienia notatek, 
kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki z podzięko-
waniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pako-
wania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudeł-
ka na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, 
karty menu, karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalo-
gi, kołonotatniki, komunikaty prasowe [materiały drukowa-
ne], komiksy, koperty, kredki do kolorowania, kreda koloro-
wa, krzyżówki, książeczki do kolorowania, książki, kubki 
na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, magazyny 
z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla-
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, ma-
teriały do pakowania z kartonu, materiały do pisania, mate-
riały do rysowania, naklejki na samochody, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki ilustrowane, notatniki [note-
sy], notatniki samoprzylepne, notesy, obrazy i zdjęcia, ob-
woluty na dokumenty, obwoluty książek, okładki książek, 
okładki książkowe, okładki notatników, opakowania karto-
nowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezen-
ty, opakowanie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe 
na artykuły spożywcze, ozdoby papierowe na przyjęcia, pa-
pier, papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papiero-
we materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, 
papierowe obrusy, papierowe podkładki na stół, papierowe 
podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, plakiet-
ki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki, pod-
kładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, pod-
ręczniki, pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły pa-
piernicze, pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do no-
towania, pojemniki na długopisy, pojemniki na karteczki 
do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki na markery, 
pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, 
poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła karto-
nowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, re-
prezentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche 
kalkomanie, szablony do znakowania, szyldy z papieru lub 
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe 
z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace kartonowe 
do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kalkomanie], ta-
tuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły 
papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferen-
cyjne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z no-
tatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, 
torby na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby 
z tworzyw sztucznych do pakowania, torebki na kanapki 
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno-
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki 
z tworzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, 
tuby z tektury, tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki 

do notatek, usuwalne znaczki (stemple), wizytówki, worki 
i torby papierowe, zakładki, zaproszenia, zawiadomienia, za-
wieszki tekturowe, zeszyty, znaczki, znaki do kalkomanii 
na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty [portfele], 
etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe plecaki, 
małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby po-
dróżne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojem-
niki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wi-
zytówki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, 
saszetki męskie, sportowe torby, torby szkolne, tornistry 
szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby płó-
cienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 
21 biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej, bio-
degradowalne filiżanki, biodegradowalne miski, biodegra-
dowalne tacki, biodegradowalne talerze, bloki na noże, ce-
ramiczna zastawa stołowa, ceramiczne ozdoby, chwytaki 
odporne na żar piekarnika, cukiernice, czajniczki do herbaty, 
deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane do grillo-
wania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban-
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki 
[do wina lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety 
puszek kuchennych, korkociągi, kosmetyczki na przybory 
toaletowe, kosmetyczki podróżne, kosmetyczki [wyposażo-
ne], kosmetyczki z wyposażeniem, kubki, kufle, łapki do garn-
ków, łyżki do mieszania, łyżki cedzakowe [nieelektryczne 
przybory kuchenne], maselniczki, metalowe pudełka obia-
dowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne młynki 
do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczy-
nia, naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze 
do butelek zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pu-
dełka obiadowe, pojemniki do chleba, pojemniki do napo-
jów, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki 
kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki na żywność za-
trzymujące ciepło, półeczki na przyprawy, porcelana, prasy 
do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziarki do na-
pojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu, 
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewraca-
nia potraw na drugą stronę,  pucharki na owoce, pudełka 
śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka na słodycze 
nie z metali szlachetnych, puste bidony rowerowe, ręczne 
rozdrabniacze do żywności, rękawice do grilla, rękawice 
do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki, ścierki, 
serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki 
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, 
stojaki na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stoło-
wa, szklaneczki [naczynia do picia], szklanki [naczynia do pi-
cia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 
tace [gospodarstwo domowe], talerze dekoracyjne, talerze 
deserowe, talerze jednorazowego użytku, talerze kolekcjo-
nerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątkowe, talerze 
pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, talerze 
z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizola-
cyjne torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojem-
niki na żywność lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne 
przybory], tłuczki do warzyw, torby izotermiczne, tortowni-
ce do ciast, wałki do ciasta, wyroby artystyczne z kryształu, 
wyroby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne 
ze szkła,  wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa sto-
łowa, zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier 
i śmietankę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy 
do przypraw, 22 torebki tekstylne do pakowania towaru [ko-
perty, woreczki], torebki tekstylne na prezenty, torby do pa-
kowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, worki 
i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa i ku-
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chenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki 
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny 
[draperie tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, 
podkładki pod talerze, niepapierowe, podstawki pod napo-
je w postaci bielizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, 
ściereczki do naczyń, serwetki tekstylne, serwety na stół nie-
papierowe, tekstylne flagi i proporce, tekstylne etykiety dru-
kowane, transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, 
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki 
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez 
daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, 
czapki [nakrycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, 
kapelusze, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, 
koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], 
podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 
28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, 
balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, 
piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki 
w kształcie zwierząt, zabawki w postaci imitacji artykułów 
spożywczych, zabawki z tkanin, zabawki z metalu, zabawki 
z tworzyw sztucznych, zabawkowe zestawy ogrodnicze, ze-
stawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bezpośred-
nia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowa-
nych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur rekla-
mowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, 
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospek-
tów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń 
handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybu-
cja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gro-
madzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma-
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie ankiet 
marketingowych, opracowywanie ankiet opinzodukcja fil-
mów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
reklam, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promo-
cja sprzedaży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowa-
dzenie badań marketingowych, prowadzenie badań w dzie-
dzinie public relations, przeprowadzanie badań opinii 
publicznej, przygotowywanie reklam, przygotowywanie re-
klam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, 
publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów rekla-
mowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, reklama na billboardach elektronicznych, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama po-
przez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama ra-
diowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama 
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketin-
gu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu, 

reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy 
radiowe i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, 
rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek reklamo-
wych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja pro-
gramów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przesy-
łanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez świa-
tową sieć komputerową, transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja ma-
teriałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja plików danych, au-
dio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumienio-
wej przez światową sieć komputerową, udostępnianie fo-
rów internetowych on-line, zapewnianie dostępu do forów 
dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, organizacja im-
prez kulturalnych i artystycznych, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie 
ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, organizo-
wanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie konkur-
sów, organizowanie seminariów, organizowanie uroczystości, 
organizowanie wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja broszur, 
publikacja czasopism, przygotowywanie tekstów do publi-
kacji, publikacja i redagowanie książek, publikacja materia-
łów edukacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie 
plakatów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, udostępnianie publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, wydawanie kata-
logów, wydawanie gazet, wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, wydawanie biuletynów, wydawa-
nie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności prze-
mysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw 
autorskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, prze-
niesienie tytułu własności, przygotowywanie zindywiduali-
zowanych pudełek z prezentami, rejestrowanie nazw do-
men, składanie wniosków o rejestrację wzorów, zarządzanie 
prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności prze-
mysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie prawami wła-
sności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie 
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD
-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odbla-
skowe na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki 
zapisane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki ku-
chenne, mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, neony reklamowe, nośniki danych do kompu-
terów z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przecho-
wywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendri-
ve], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci 
zewnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, 
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, 
przenośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, prze-
zrocza fotograficzne [slajdy], ramki do przezroczy fotogra-
ficznych, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publika-
cje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne za-
rejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje 
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, 
slajdy fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce 
na smartfony, skórzane etui na telefony komórkowe, skórza-
ne etui na tablety, smycze do okularów, szyldy [znaki] świe-
cące, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe 
elektroniczne, tablice znakowe reklamowe [świecące], taśma 
miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu za-
pobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom-
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki 
świecące, wskaźniki świecące [do wskazywania np. na ma-
pie], wygaszacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, 
do pobrania, zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświe-
tlające do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki 
do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały dru-
kowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek 
samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, 
bloki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, 
bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bi-
leciki stołowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, ar-
tykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania 
i stemplowania, artykuły papiernicze do pisania, artykuły pi-
śmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub karto-
nu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero-
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, 
certyfikaty drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma 
branżowe, czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czaso-
pisma o tematyce ogólnej,  czasopisma [periodyki], czasopi-
sma z plakatami, czyste kartki do notowania, czyste papiero-
we zeszyty, datowniki do kasowania znaczków pocztowych, 
dekoracje z papieru [flagi], dodatki do gazet w postaci czaso-
pism, druki, drukowane ankiety, drukowane arkusze informa-
cyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane emble-
maty, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane 
etykietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, dru-
kowane jadłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamo-
we, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty 
prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane 

materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, 
drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szko-
leniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, druko-
wane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, dru-
kowane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające 
numery stołów do stosowania podczas specjalnych wyda-
rzeń, drukowany materiał promocyjny, etui na przybory 
do pisania, etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety 
przylepne z papieru, etykiety z papieru, etykiety z tworzyw 
sztucznych, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, 
gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki obrazko-
we, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospi-
sy, jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki 
do korespondencji, kartki do notowania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki papieru do robienia notatek, kartki papieru 
[wkłady], kartki świąteczne, kartki z podziękowaniami, kartki 
z życzeniami, kartonowe pudełka do pakowania, kartony 
do dostarczania towarów, kartonowe pudełka na prezenty, 
kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu, kar-
ty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, 
komunikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koper-
ty, kredki do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, ksią-
żeczki do kolorowania, książki, kubki na ołówki, kwestionariu-
sze drukowane, linijki, magazyny z programem telewizyjnym, 
mapy, markery, pisaki, masy plastyczne do zabawy, materiały 
do pakowania z papieru, materiały do pakowania z kartonu, 
materiały do pisania, materiały do rysowania, naklejki na sa-
mochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki 
ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, no-
tesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty 
książek, okładki książek, okładki książkowe, okładki notatni-
ków, opakowania kartonowe, opakowania na prezenty, opa-
kowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowanie na prezenty, opakowanie na prezenty świątecz-
ne, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, ozdoby pa-
pierowe na przyjęcia, papier, papier listowy, papierowe arty-
kuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe 
materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe pod-
kładki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, pla-
kietki papierowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, 
pocztówki i widokówki, podkładki na biurko, podkładki 
do pisania z klipsem, podkładki na biurko z kalendarzem, 
podkładki stołowe z papieru, podręczniki, pojemniki karto-
nowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki na biur-
ko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długo-
pisy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki 
na ołówki, pojemniki na markery, pojemniki papierowe, po-
jemniki papierowe do pakowania, poradniki [podręczniki], 
publikacje drukowane, pudła kartonowe, reklamowe znaki 
z tektury, reklamy drukowane, reprezentacje graficzne [ry-
sunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie, szablony 
do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla-
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogło-
szeniowe z papieru, tace kartonowe do pakowania żywno-
ści, tatuaże usuwalne [kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki 
[artykuły biurowe], teczki [artykuły papiernicze], teczki 
do użytku biurowego, teczki konferencyjne, teczki na doku-
menty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty, torby 
na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych 
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw 
sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, toreb-
ki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki papierowe 
[rożki] w kształcie stożka, torebki z tworzyw sztucznych 
na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury, tyta, ulot-
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ki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne 
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, za-
kładki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, ze-
szyty, znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dy-
plomatki, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby 
skórzane], etui na klucze, małe plecaki, małe torby dla męż-
czyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, parasole, pa-
rasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze ze skóry 
i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port-
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe 
torby, torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby 
na zakupy, torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biz-
nesowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artyku-
ły służące do przenoszenia, zestawy podróżne, zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], 21 biodegradowalne kubki na bazie 
masy papierniczej, biodegradowalne filiżanki, biodegrado-
walne miski, biodegradowalne tacki, biodegradowalne tale-
rze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne 
ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, 
czajniczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, de-
ski drewniane do grillowania, dozowniki do przypraw, do-
zowniki serwetek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, im-
bryczki do herbaty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, 
kieliszki do jajek, komplety puszek kuchennych, korkociągi, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, 
kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, 
kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki ce-
dzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, 
metalowe pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, 
nieelektryczne młynki do przypraw, młynki ręczne do użyt-
ku domowego, naczynia, naczynia na piknik, otwieracze 
do butelek, otwieracze do butelek zawierające noże, pieprz-
niczki, plastikowe pudełka obiadowe, pojemniki do chleba, 
pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywania żyw-
ności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki 
na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy, 
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne 
chłodziarki do napojów, przenośne lodówki, przybory 
do podawania miodu, przybory do pieczenia, przybory ku-
chenne do przewracania potraw na drugą stronę,  pucharki 
na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudeł-
ka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bidony rowe-
rowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do grilla, 
rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki, 
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, sło-
iki na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przy-
praw, stojaki na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa 
stołowa, szklaneczki [naczynia do picia], szklanki [naczynia 
do picia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria baro-
we, tace [gospodarstwo domowe], talerze dekoracyjne, tale-
rze deserowe, talerze jednorazowego użytku, talerze kolek-
cjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątkowe, talerze 
pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, talerze 
z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizola-
cyjne torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojem-
niki na żywność lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne 
przybory], tłuczki do warzyw, torby izotermiczne, tortownice 
do ciast, wałki do ciasta, wyroby artystyczne z kryształu, wy-
roby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła,  
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby 
szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, 
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietan-
kę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 
22 torebki tekstylne do pakowania towaru [koperty, worecz-
ki], torebki tekstylne na prezenty, torby do pakowania [ko-
perty, woreczki] z materiałów tekstylnych, worki i torby (nie 
ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa i kuchenne arty-

kuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki tekstylne, cho-
rągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie tek-
stylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod 
talerze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bie-
lizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do na-
czyń, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, tek-
stylne flagi i proporce, tekstylne etykiety drukowane, 
transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, bluzy dreso-
we, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków, 
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [na-
krycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, 
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki 
polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podko-
szulki, topy do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 28 arty-
kuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, balony, 
gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi-
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki 
w kształcie zwierząt, zabawki w postaci imitacji artykułów 
spożywczych, zabawki z tkanin, zabawki z metalu, zabawki 
z tworzyw sztucznych, zabawkowe zestawy ogrodnicze, ze-
stawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bezpośrednia 
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-
cyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowa-
nych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur rekla-
mowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, 
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospek-
tów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń 
handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybu-
cja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gro-
madzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma-
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, opracowywanie ankiet mar-
ketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opra-
cowywanie sprawozdań i badań rynkowych, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów 
i wystaw, planowanie strategii marketingowych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
reklam, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promo-
cja sprzedaży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowa-
dzenie badań marketingowych, prowadzenie badań w dzie-
dzinie public relations, przeprowadzanie badań opinii 
publicznej, przygotowywanie reklam, przygotowywanie re-
klam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, 
publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów rekla-
mowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
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reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, reklama na billboardach elektronicznych, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama po-
przez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radio-
wa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie fil-
mów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komór-
kowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radio-
we i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, roz-
powszechnianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek 
reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamo-
wych, 38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja 
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny interne-
towej, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez 
światową sieć komputerową, transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja ma-
teriałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja plików danych, au-
dio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumienio-
wej przez światową sieć komputerową, udostępnianie forów 
internetowych on-line, zapewnianie dostępu do forów dys-
kusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do stron inter-
netowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków in-
nych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, organizacja im-
prez kulturalnych i artystycznych, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie 
ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, organizo-
wanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie konkur-
sów, organizowanie seminariów, organizowanie uroczystości, 
organizowanie wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja broszur, 
publikacja czasopism, przygotowywanie tekstów do publi-
kacji, publikacja i redagowanie książek, publikacja materia-
łów edukacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie 
plakatów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, udostępnianie publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, wydawanie kata-
logów, wydawanie gazet, wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, wydawanie biuletynów, wydawa-
nie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności prze-
mysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw 
autorskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, prze-
niesienie tytułu własności, przygotowywanie zindywiduali-
zowanych pudełek z prezentami, rejestrowanie nazw do-
men, składanie wniosków o rejestrację wzorów, zarządzanie 
prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności prze-
mysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie prawami wła-
sności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie 
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.

(210) 465922 (220) 2016 11 09
(731) LAVO LABS SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) 4Fun

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 1 gliceryna do celów przemysłowych, glikol, 
30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne.

(210) 465925 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Polen schmeckt

(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-
we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pa-
mięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, 
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, 
przenośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, prze-
zrocza fotograficzne [slajdy], ramki do przezroczy fotogra-
ficznych, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektro-
niczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy 
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, 
skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane etui na ta-
blety, smycze do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice 
ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, 
tablice znakowe reklamowe [świecące], taśma miernicza, tar-
cze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, torby do noszenia komputerów, 
wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące, 
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wyga-
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szacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, 
zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające 
do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki do pisa-
nia, bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały drukowane], 
biurowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek samoprzy-
lepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki [arty-
kuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wy-
konane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna 
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki sto-
łowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowa-
nia, artykuły papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, 
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki 
[artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papierowe, bloki z luź-
nymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfikaty 
drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe, 
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o te-
matyce ogólnej,  czasopisma [periodyki], czasopisma z pla-
katami, czyste kartki do notowania, czyste papierowe zeszy-
ty, datowniki do kasowania znaczków pocztowych, dekoracje 
z papieru [flagi], dodatki do gazet w postaci czasopism, druki, 
drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, druko-
wane dyplomy [nagrody], drukowane emblematy, drukowa-
ne emblematy [kalkomanie], drukowane etykietki papierowe, 
drukowane foldery informacyjne, drukowane jadłospisy, dru-
kowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty in-
formacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane 
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały pi-
śmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane pa-
pierowe tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, dru-
kowane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, 
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów 
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany 
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, 
etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, formula-
rze [blankiety, druki], fotografie, gazety, gazety codzienne, 
wzory do haftowania, historyjki obrazkowe, ilustrowane al-
bumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy, jednorazowe 
produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespondencji, 
kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru 
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świątecz-
ne, kartki z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe 
pudełka do pakowania, kartony do dostarczania towarów, 
kartonowe pudełka na prezenty, kartony do pakowania, kar-
tony na prezenty, karty menu, karty okolicznościowe, karty 
pocztowe, katalogi, kołonotatniki, komunikaty prasowe [ma-
teriały drukowane], komiksy, koperty, kredki do kolorowania, 
kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowania, książ-
ki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, maga-
zyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy 
plastyczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, 
materiały do pakowania z kartonu, materiały do pisania, ma-
teriały do rysowania, naklejki na samochody, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki ilustrowane, notatniki [note-
sy], notatniki samoprzylepne, notesy, obrazy i zdjęcia, obwo-
luty na dokumenty, obwoluty książek, okładki książek, okład-
ki książkowe, okładki notatników, opakowania kartonowe, 
opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opako-
wania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opa-
kowanie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na arty-
kuły spożywcze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, 
papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe 
materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, papie-
rowe obrusy, papierowe podkładki na stół, papierowe pod-

stawki, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, plakietki 
z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki, pod-
kładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, pod-
ręczniki, pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papier-
nicze, pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do notowa-
nia, pojemniki na długopisy, pojemniki na karteczki 
do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki na markery, 
pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, 
poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła karto-
nowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kal-
komanie, szablony do znakowania, szyldy z papieru lub 
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe 
z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace kartonowe 
do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kalkomanie], ta-
tuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły 
papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferen-
cyjne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby 
na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby z two-
rzyw sztucznych do pakowania, torebki na kanapki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki pa-
pierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z tworzyw sztucz-
nych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury, tyta, 
ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne 
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, za-
kładki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, ze-
szyty, znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dy-
plomatki, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby 
skórzane], etui na klucze, małe plecaki, małe torby dla męż-
czyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, parasole, pa-
rasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze ze skóry 
i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port-
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe 
torby, torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby 
na zakupy, torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biz-
nesowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, zestawy podróżne, zestawy podróżne 
[wyroby skórzane], 21 biodegradowalne kubki na bazie masy 
papierniczej, biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne 
miski, biodegradowalne tacki, biodegradowalne talerze, blo-
ki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne ozdoby, 
chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czajniczki 
do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewnia-
ne do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwe-
tek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herba-
ty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, 
komplety puszek kuchennych, korkociągi, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, kosmetyczki 
[wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, kubki, kufle, 
łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedzakowe [nie-
elektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe pu-
dełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne 
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, 
naczynia, naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwie-
racze do butelek zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe 
pudełka obiadowe, pojemniki do chleba, pojemniki do na-
pojów, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki 
kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki na żywność za-
trzymujące ciepło, półeczki na przyprawy, porcelana, prasy 
do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziarki do na-
pojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu, 
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania 
potraw na drugą stronę,  pucharki na owoce, pudełka śniada-
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niowe, pudełka obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali 
szlachetnych, puste bidony rowerowe, ręczne rozdrabniacze 
do żywności, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, ręka-
wice kuchenne, rondle, salaterki, ścierki, serwetniki, serwisy 
[zastawy stołowe], skarbonki, słoiki na przyprawy, stojaki 
do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki na deski do kro-
jenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki [naczynia 
do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na-
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo do-
mowe], talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jedno-
razowego użytku, talerze kolekcjonerskie, talerze 
na przystawki, talerze pamiątkowe, talerze pamiątkowe [oko-
licznościowe], talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucz-
nych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne torby na żyw-
ność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub 
napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do wa-
rzyw, torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, 
wyroby artystyczne z kryształu, wyroby artystyczne z porce-
lany, wyroby artystyczne ze szkła,  wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, wyroby szklane dla gospodar-
stwa domowego, zastawa stołowa, zdobione wyroby porce-
lanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zestawy na oliwę, 
ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tekstylne 
do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne 
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z mate-
riałów tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 
24 bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki 
stołowe, chorągiewki tekstylne, chorągiewki z tworzywa 
sztucznego, lambrekiny [draperie tekstylne], kuchenne ręcz-
niki [tekstylne], obrusy, podkładki pod talerze, niepapierowe, 
podstawki pod napoje w postaci bielizny stołowej, ręczniki, 
ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tekstylne, 
serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce, tek-
stylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucz-
nego, 25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kap-
turem, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, 
czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki ku-
charskie, czapki [nakrycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], 
kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki 
dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na gło-
wę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla sze-
fów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt 
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby 
choinkowe, piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, 
piłki do gier, piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, 
zabawki w kształcie zwierząt, zabawki w postaci imitacji arty-
kułów spożywczych, zabawki z tkanin, zabawki z metalu, za-
bawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zestawy ogrodni-
cze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 
35 bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw skle-
powych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych 
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności 
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub 
poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybu-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja 
drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, 
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów 
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gro-
madzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma-

dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, opracowywanie ankiet mar-
ketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opra-
cowywanie sprawozdań i badań rynkowych, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów 
i wystaw, planowanie strategii marketingowych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam, 
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprze-
daży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie 
badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie 
public relations, przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam praso-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja re-
klam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, pu-
blikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama, 
reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, re-
klama na billboardach elektronicznych, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, re-
klama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie fil-
mów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo-
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy 
radiowe i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, 
rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulo-
tek reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów rekla-
mowych, 38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, 
emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Inter-
netu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny 
internetowej, transmisja cyfrowych programów audio i wi-
deo przez światową sieć komputerową, transmisja danych 
i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków 
komunikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, 
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści 
audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja 
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym pli-
ków do pobrania i plików udostępnianych za pomocą 
transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero-
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnia-
nie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapew-
nianie dostępu do stron internetowych, 41 elektroniczna 
publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Inter-
necie, komputerowe przygotowanie materiałów do publika-
cji, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organiza-
cja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, 
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie 
gal, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie im-
prez edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowa-
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nie konkursów, organizowanie seminariów, organizowanie 
uroczystości, organizowanie wystaw edukacyjnych, pisanie 
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publi-
kacja broszur, publikacja czasopism, przygotowywanie tek-
stów do publikacji, publikacja i redagowanie książek, publika-
cja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, 
publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periody-
ków, katalogów i broszur, publikowanie książek, czasopism, 
publikowanie plakatów, publikowanie ulotek, udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie publikacji 
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, wydawa-
nie katalogów, wydawanie gazet, wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biuletynów, 
wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności 
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej 
i praw autorskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzo-
rów, przeniesienie tytułu własności, przygotowywanie zin-
dywidualizowanych pudełek z prezentami, rejestrowanie 
nazw domen, składanie wniosków o rejestrację wzorów, za-
rządzanie prawami autorskimi, zarządzanie prawami własno-
ści przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie prawami 
własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie 
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.

(210) 465926 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Polen schmeckt

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-
we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pa-
mięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, 
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, 
przenośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, prze-
zrocza fotograficzne (slajdy], ranki do przezroczy fotograficz-
nych, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elek-
troniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektro-
niczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy 
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, 
skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane etui na ta-

blety, smycze do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice 
ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, 
tablice znakowe reklamowe [świecące], taśma miernicza, tar-
cze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, torby do noszenia komputerów, 
wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące, 
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wyga-
szacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, 
zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające 
do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki do pisa-
nia, bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały drukowane], 
biurowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek samoprzy-
lepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki [arty-
kuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wy-
konane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna 
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki sto-
łowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowa-
nia, artykuły papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, 
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki 
[artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papierowe, bloki z luź-
nymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfikaty 
drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe, 
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o te-
matyce ogólnej,  czasopisma [periodyki], czasopisma z pla-
katami, czyste kartki do notowania, czyste papierowe zeszy-
ty, datowniki do kasowania znaczków pocztowych, dekoracje 
z papieru [flagi], dodatki do gazet w postaci czasopism, druki, 
drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, druko-
wane dyplomy [nagrody], drukowane emblematy, drukowa-
ne emblematy [kalkomanie], drukowane etykietki papierowe, 
drukowane foldery informacyjne, drukowane jadłospisy, dru-
kowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty in-
formacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane 
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały pi-
śmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane pa-
pierowe tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, druko-
wane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, drukowane 
znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania 
podczas specjalnych wydarzeń, drukowany materiał promo-
cyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z materiału 
tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru, 
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], 
fotografie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, 
historyjki obrazkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy 
ścienne, jadłospisy, jednorazowe produkty papierowe, kalen-
darze, kartki do korespondencji, kartki do notowania, kartki 
okolicznościowe, kartki papieru do robienia notatek, kartki 
papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki z podziękowania-
mi, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pakowania, 
kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka 
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, kar-
ty menu, karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, 
kołonotatniki, komunikaty prasowe [materiały drukowane], 
komiksy, koperty, kredki do kolorowania, kreda kolorowa, 
krzyżówki, książeczki do kolorowania, książki, kubki na ołów-
ki, kwestionariusze drukowane, linijki, magazyny z progra-
mem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy plastyczne 
do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały 
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały 
do rysowania, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], no-
tatniki samoprzylepne, notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty 
na dokumenty, obwoluty książek, okładki książek, okładki 
książkowe, okładki notatników, opakowania kartonowe, opa-
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kowania na prezenty, opakowania na żywność, opakowania 
z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa-
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły 
spożywcze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier 
listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały 
biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, papierowe ob-
rusy, papierowe podkładki na stół, papierowe podstawki, pla-
katy reklamowe, plakietki papierowe, plakietki z tektury, 
znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki, podkładki na biur-
ko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko z ka-
lendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki, po-
jemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, 
pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, po-
jemniki na długopisy, pojemniki na karteczki do notowania, 
pojemniki na ołówki, pojemniki na markery, pojemniki papie-
rowe, pojemniki papierowe do pakowania, poradniki [pod-
ręczniki], publikacje drukowane, pudła kartonowe, reklamowe 
znaki z tektury, reklamy drukowane, reprezentacje graficzne 
[rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie, szablony 
do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla-
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogło-
szeniowe z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, 
tatuaże usuwalne [kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [ar-
tykuły biurowe], teczki [artykuły papiernicze], teczki do użyt-
ku biurowego, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, 
teczki papierowe, teczki z notatnikiem i przyborami do pisa-
nia [zestawy], terminarze, torby na prezenty, torby na zakupy, 
torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, 
torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, toreb-
ki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na arty-
kuły żywnościowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie 
stożka, torebki z tworzyw sztucznych na kanapki, transparen-
ty z papieru, tuby z tektury, tyta, ulotki, usuwalne samoprzy-
lepne kartki do notatek, usuwalne znaczki (stemple), wizy-
tówki, worki i torby papierowe, zakładki, zaproszenia, 
zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki, znaki 
do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na kar-
ty [portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, 
małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewiel-
kie torby podróżne, parasole, parasolki i parasole (duże), ple-
caki, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, po-
jemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, przywieszki 
do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby, torby szkolne, 
tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy, torby, tor-
by płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy, tor-
by podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby 
skórzane], 21 biodegradowalne kubki na bazie masy papier-
niczej, biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne miski, 
biodegradowalne tacki, biodegradowalne talerze, bloki 
na noże, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne ozdoby, 
chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czajniczki 
do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewnia-
ne do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwe-
tek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herba-
ty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, 
komplety puszek kuchennych, korkociągi, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, kosmetyczki 
[wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, kubki, kufle, 
łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedzakowe [nie-
elektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe pu-
dełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne 
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, 
naczynia, naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwie-
racze do butelek zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe 
pudełka obiadowe, pojemniki do chleba, pojemniki do na-

pojów, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki 
kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki na żywność za-
trzymujące ciepło, półeczki na przyprawy, porcelana, prasy 
do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziarki do na-
pojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu, 
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania 
potraw na drugą stronę,  pucharki na owoce, pudełka śniada-
niowe, pudełka obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali 
szlachetnych, puste bidony rowerowe, ręczne rozdrabniacze 
do żywności, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, ręka-
wice kuchenne, rondle, salaterki, ścierki, serwetniki, serwisy 
[zastawy stołowe], skarbonki, słoiki na przyprawy, stojaki 
do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki na deski do kro-
jenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki [naczynia 
do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na-
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domo-
we], talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazo-
wego użytku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, 
talerze pamiątkowe, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], 
talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze 
ze szkła, termosy, termoizolacyjne torby na żywność lub na-
poje, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, 
tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw, 
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wy-
roby artystyczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, 
wyroby artystyczne ze szkła,  wyroby ceramiczne dla gospo-
darstwa domowego, wyroby szklane dla gospodarstwa do-
mowego, zastawa stołowa, zdobione wyroby porcelanowe, 
zestawy na cukier i śmietankę, zestawy na oliwę, ocet, sól 
i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tekstylne do pako-
wania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne na pre-
zenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów 
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bie-
lizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, 
chorągiewki tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, 
lambrekiny [draperie tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstyl-
ne], obrusy, podkładki pod talerze, niepapierowe, podstawki 
pod napoje w postaci bielizny stołowej, ręczniki, ściereczki 
barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tekstylne, serwety 
na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce, tekstylne 
etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego, 
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, 
chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki 
bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, 
czapki [nakrycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, 
kapelusze, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, 
koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], 
podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 
28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, 
balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, 
piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki 
w kształcie zwierząt, zabawki w postaci imitacji artykułów 
spożywczych, zabawki z tkanin, zabawki z metalu, zabawki 
z tworzyw sztucznych, zabawkowe zestawy ogrodnicze, ze-
stawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bezpośrednia 
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, bro-
szur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dale-
kodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materia-
łów promocyjnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych na ulicy, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
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dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybu-
cja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów re-
klamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, 
dystrybucja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji 
z badań rynkowych, gromadzenie informacji w zakresie ba-
dań rynkowych, gromadzenie informacji na temat analiz ryn-
kowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, infor-
macja marketingowa, kampanie marketingowe, nabywanie 
dostępu do kanałów telewizyjnych, obróbka tekstów, opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie i reali-
zacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opraco-
wywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet 
opinii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań ryn-
kowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach tar-
gów handlowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizual-
nych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do ce-
lów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw, planowanie strategii marketingowych, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamo-
wych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk-
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
reklam, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promo-
cja sprzedaży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowa-
dzenie badań marketingowych, prowadzenie badań w dzie-
dzinie public relations, przeprowadzanie badań opinii 
publicznej, przygotowywanie reklam, przygotowywanie re-
klam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, 
publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów rekla-
mowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, reklama na billboardach elektronicznych, reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, re-
klama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie fil-
mów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komór-
kowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe 
i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszech-
nianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketin-
gu i publicity, wydawanie ulotek reklamowych, wydawanie 
i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja filmów za po-
średnictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych 
za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po-
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych 
programów audio i wideo przez światową sieć komputero-
wą, transmisja danych i informacji za pośrednictwem elek-
tronicznych środków komunikacyjnych, transmisja dźwięku, 
wideo i informacji, transmisja materiałów wideo, filmów, ob-
razów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użyt-
kownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Interne-
tu, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, 
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za po-
mocą transmisji strumieniowej przez światową sieć kompu-
terową, udostępnianie forów internetowych on-line, zapew-
nianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, 41 elektro-
niczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, 
w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i artystycz-

nych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wy-
staw w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii roz-
dania nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
organizowanie gal, organizowanie i obsługa konferencji, or-
ganizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferen-
cji, organizowanie konkursów, organizowanie seminariów, 
organizowanie uroczystości, organizowanie wystaw eduka-
cyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty re-
klamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo-
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie 
książek, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie 
czasopism, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie książek, cza-
sopism, publikowanie plakatów, publikowanie ulotek, udo-
stępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie 
publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawanie czaso-
pism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety-
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw wła-
sności przemysłowej, licencjonowanie własności 
intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie zarejestro-
wanych wzorów, przeniesienie tytułu własności, przygoto-
wywanie zindywidualizowanych pudełek z prezentami, reje-
strowanie nazw domen, składanie wniosków o rejestrację 
wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra-
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarzą-
dzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorski-
mi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością 
intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową, zarzą-
dzanie znakami towarowymi.

(210) 465927 (220) 2017 01 03
(731) SIDOR NATALIA, Lublin
(540) LAROXY
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 465929 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Polska smakuje

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.08, 25.05.02
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-
we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
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z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pamię-
ci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci zewnętrzne 
USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki pod 
myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miar-
ki taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficz-
ne [slajdy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje 
elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne do po-
brania w postaci magazynów, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na no-
śnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, ramki cy-
frowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy fotograficzne na-
świetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórzane etui 
na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze 
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elek-
troniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znako-
we reklamowe [świecące], taśma miernicza, tarcze odblasko-
we noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom 
drogowym, torby do noszenia komputerów, wagi kuchenne, 
woreczki na okulary, wskaźniki świecące, wskaźniki świecące 
[do wskazywania np. na mapie], wygaszacze ekranu, wyga-
szacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezoelek-
tryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dy-
daktycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub 
mechaniczne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, 
biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły papierni-
cze, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], 
bloczki notatnikowe, bloki [artykuły papiernicze], bloki do pi-
sania, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wy-
stawowe z papieru, bielizna stołowa papierowa, bieżniki sto-
łowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny informacyjne, 
artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arty-
kuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pisa-
nia, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, 
bloki papierowe, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury 
drukowane, certyfikaty drukowane, chorągiewki papierowe, 
czasopisma branżowe, czasopisma dla pasażerów linii lotni-
czych, czasopisma o tematyce ogólnej,  czasopisma [periody-
ki], czasopisma z plakatami, czyste kartki do notowania, czy-
ste papierowe zeszyty, datowniki do kasowania znaczków 
pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki do gazet 
w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane 
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], druko-
wane emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], dru-
kowane etykietki papierowe, drukowane foldery informacyj-
ne, drukowane jadłospisy, drukowane kartonowe tablice 
reklamowe, drukowane karty informacyjne, drukowane ko-
munikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, dru-
kowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustra-
cyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, dru-
kowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, dru-
kowane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierają-
ce numery stołów do stosowania podczas specjalnych 
wydarzeń, drukowany materiał promocyjny, etui na przybory 
do pisania, etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety przy-
lepne z papieru, etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucz-
nych, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, gazety 
codzienne, wzory do haftowania, historyjki obrazkowe, ilu-
strowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy, jed-
norazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do kore-
spondencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, 
kartki papieru do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], 
kartki świąteczne, kartki z podziękowaniami, kartki z życzenia-
mi, kartonowe pudełka do pakowania, kartony do dostarcza-
nia towarów, kartonowe pudełka na prezenty, kartony do pa-

kowania, kartony na prezenty, karty menu, karty 
okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko-
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, 
kredki do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki 
do kolorowania, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze dru-
kowane, linijki, magazyny z programem telewizyjnym, mapy, 
markery, pisaki, masy plastyczne do zabawy, materiały do pa-
kowania z papieru, materiały do pakowania z kartonu, mate-
riały do pisania, materiały do rysowania, naklejki na samocho-
dy, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki ilustrowane, 
notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, notesy, obrazy 
i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek, okładki 
książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania 
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żyw-
ność, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na pre-
zenty, opakowanie na prezenty świąteczne, ozdoby kartono-
we na artykuły spożywcze, ozdoby papierowe na przyjęcia, 
papier, papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papie-
rowe materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, 
papierowe obrusy, papierowe podkładki na stół, papierowe 
podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, plakietki 
z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki, pod-
kładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, pod-
ręczniki, pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papier-
nicze, pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do notowa-
nia, pojemniki na długopisy, pojemniki na karteczki 
do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki na markery, 
pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, 
poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła karto-
nowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalko-
manie, szablony do znakowania, szyldy z papieru lub 
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe 
z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace kartonowe 
do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kalkomanie], tatu-
aże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły pa-
piernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyjne, 
teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na pre-
zenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw 
sztucznych do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub 
tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki pa-
pierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z tworzyw sztucz-
nych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury, tyta, 
ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne 
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakład-
ki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, 
znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomat-
ki, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui 
na klucze, małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe waliz-
ki, niewielkie torby podróżne, parasole, parasolki i parasole 
(duże), plecaki, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawio-
nej, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, przy-
wieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby, torby 
szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy, 
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, wa-
lizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wy-
roby skórzane], 21 biodegradowalne kubki na bazie masy pa-
pierniczej, biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne miski, 
biodegradowalne tacki, biodegradowalne talerze, bloki 
na noże, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne ozdoby, 
chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czajniczki 
do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewnia-
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ne do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwe-
tek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herba-
ty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, 
komplety puszek kuchennych, korkociągi, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, kosmetyczki 
[wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, kubki, kufle, 
łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedzakowe [nie-
elektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe pu-
dełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne 
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, 
naczynia, naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwiera-
cze do butelek zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pu-
dełka obiadowe, pojemniki do chleba, pojemniki do napojów, 
pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki kuchen-
ne, pojemniki na kanapki, pojemniki na żywność zatrzymują-
ce ciepło, półeczki na przyprawy, porcelana, prasy do czosn-
ku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziarki do napojów, 
przenośne lodówki, przybory do podawania miodu, przybo-
ry do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw 
na drugą stronę,  pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, 
pudełka obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachet-
nych, puste bidony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żyw-
ności, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice ku-
chenne, rondle, salaterki, ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy 
stołowe], skarbonki, słoiki na przyprawy, stojaki do ciast i cia-
stek, stojaki do przypraw, stojaki na deski do krojenia, stolnice, 
szklana zastawa stołowa, szklaneczki [naczynia do picia], 
szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, naczynia do pi-
cia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe], talerze 
dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt-
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pa-
miątkowe, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze pa-
pierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, 
termosy, termoizolacyjne torby na żywność lub napoje, ter-
moizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, tłuczki 
do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw, torby izo-
termiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty-
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby 
artystyczne ze szkła,  wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, 
zastawa stołowa, zdobione wyroby porcelanowe, zestawy 
na cukier i śmietankę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, ze-
stawy do przypraw, 22 torebki tekstylne do pakowania towa-
ru [koperty, woreczki], torebki tekstylne na prezenty, torby 
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, 
worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa 
i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki 
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny 
[draperie tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, 
podkładki pod talerze, niepapierowe, podstawki pod napoje 
w postaci bielizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, ście-
reczki do naczyń, serwetki tekstylne, serwety na stół niepa-
pierowe, tekstylne flagi i proporce, tekstylne etykiety druko-
wane, transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków, czap-
ki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia 
głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, 
koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, kra-
waty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy 
do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 28 artykuły do zaba-
wy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, balony, gry planszo-
we, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, klocki 
do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, piłeczki antystreso-
we do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, 
puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za-
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki 

z tkanin, zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, 
zabawkowe zestawy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i go-
towania [zabawki], 35 bezpośrednia reklama pocztowa, deko-
racja wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, pró-
bek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekody-
stansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych na ulicy, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja 
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamo-
wych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów 
reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja 
ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko-
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, 
gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych, groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, informacja marketin-
gowa, kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do ka-
nałów telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie 
kampanii promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie an-
kiet marketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicz-
nej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, organi-
zacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów 
handlowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, 
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw, planowanie strategii marketingowych, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamo-
wych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja re-
klam, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja 
sprzedaży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadze-
nie badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzi-
nie public relations, przeprowadzanie badań opinii publicz-
nej, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam 
prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publika-
cja reklam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama, re-
klama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, rekla-
ma na billboardach elektronicznych, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie po-
pularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, 
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama 
za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności internetu, reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama ze-
wnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, re-
produkcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszech-
nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
wydawanie ulotek reklamowych, wydawanie i aktualizacja 
tekstów reklamowych, 38 emisja filmów za pośrednictwem 
Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednic-
twem Internetu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem 
witryny internetowej, transmisja cyfrowych programów au-
dio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja da-
nych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków 
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komunikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, 
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, transmisja plików da-
nych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do po-
brania i plików udostępnianych za pomocą transmisji 
strumieniowej przez światową sieć komputerową, udostęp-
nianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostępu 
do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu 
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów 
i druków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, organizacja warsztatów i semi-
nariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organi-
zowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremo-
nii wręczania nagród, organizowanie gal, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyjnych, 
organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, orga-
nizowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organi-
zowanie wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, publikacja broszur, 
publikacja czasopism, przygotowywanie tekstów do publika-
cji, publikacja i redagowanie książek, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie elek-
troniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i bro-
szur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka-
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, wydawanie katalogów, wy-
dawanie gazet, wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, wydawanie biuletynów, wydawanie prospek-
tów, 45 licencjonowanie praw własności przemysłowej, licen-
cjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licen-
cjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie tytułu 
własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek 
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wnio-
sków o rejestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, 
zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami au-
torskimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej i pra-
wami autorskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własno-
ścią intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową, 
zarządzanie znakami towarowymi.

(210) 465930 (220) 2017 01 03
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa
(540) Polska smakuje

(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski 
CD-ROM, ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne 
wagi do użytku kuchennego, etui na okulary, etui na płyty 
DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy animowane, filmy 
do pobrania, filmy  kinematograficzne, filmy wideo, futerały 
na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały 
przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do po-
brania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblasko-

we na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, 
mobilne aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, neony reklamowe, nośniki danych do komputerów 
z wgranym oprogramowaniem, nośniki do przechowywania 
danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pendrive], pa-
mięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, 
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, 
przenośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, prze-
zrocza fotograficzne [slajdy], ramki do przezroczy fotogra-
ficznych, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektro-
niczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy 
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, 
skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane etui na ta-
blety, smycze do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice 
ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, 
tablice znakowe reklamowe [świecące], taśma miernicza, tar-
cze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, torby do noszenia komputerów, 
wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące, 
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wyga-
szacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, 
zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające 
do reklamy [świecące lub mechaniczne], 16 bloczki do pisa-
nia, bloczki do zapisywania, biuletyny [materiały drukowane], 
biurowe artykuły papiernicze, bloczki karteczek samoprzy-
lepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki [arty-
kuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wy-
konane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna 
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki sto-
łowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowa-
nia, artykuły papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, 
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki 
[artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papierowe, bloki z luź-
nymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfikaty 
drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe, 
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o te-
matyce ogólnej,  czasopisma [periodyki], czasopisma z pla-
katami, czyste kartki do notowania, czyste papierowe zeszy-
ty, datowniki do kasowania znaczków pocztowych, dekoracje 
z papieru [flagi], dodatki do gazet w postaci czasopism, druki, 
drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, druko-
wane dyplomy [nagrody], drukowane emblematy, drukowa-
ne emblematy [kalkomanie], drukowane etykietki papierowe, 
drukowane foldery informacyjne, drukowane jadłospisy, dru-
kowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty in-
formacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane 
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmien-
ne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane papierowe 
tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, drukowane ulot-
ki informacyjne, drukowane zaproszenia, drukowane znaki pa-
pierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas 
specjalnych wydarzeń, drukowany materiał promocyjny, etui 
na przybory do pisania, etykiety nie z materiału tekstylnego, 
etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru, etykiety 
z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], fotogra-
fie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki 
obrazkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, 
jadłospisy, jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, 
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kartki do korespondencji, kartki do notowania, kartki okolicz-
nościowe, kartki papieru do robienia notatek, kartki papieru 
[wkłady], kartki świąteczne, kartki z podziękowaniami, kartki 
z życzeniami, kartonowe pudełka do pakowania, kartony 
do dostarczania towarów, kartonowe pudełka na prezenty, 
kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu, kar-
ty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, 
komunikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koper-
ty, kredki do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, ksią-
żeczki do kolorowania, książki, kubki na ołówki, kwestionariu-
sze drukowane, linijki, magazyny z programem telewizyjnym, 
mapy, markery, pisaki, masy plastyczne do zabawy, materiały 
do pakowania z papieru, materiały do pakowania z kartonu, 
materiały do pisania, materiały do rysowania, naklejki na sa-
mochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki 
ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, no-
tesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty 
książek, okładki książek, okładki książkowe, okładki notatni-
ków, opakowania kartonowe, opakowania na prezenty, opa-
kowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowanie na prezenty, opakowanie na prezenty świątecz-
ne, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, ozdoby pa-
pierowe na przyjęcia, papier, papier listowy, papierowe arty-
kuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe 
materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe pod-
kładki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, pla-
kietki papierowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocz-
tówki i widokówki, podkładki na biurko, podkładki do pisania 
z klipsem, podkładki na biurko z kalendarzem, podkładki sto-
łowe z papieru, podręczniki, pojemniki kartonowe, pojemni-
ki na artykuły papiernicze, pojemniki na biurko, pojemniki 
na bloczki do notowania, pojemniki na długopisy, pojemniki 
na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki 
na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe 
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowa-
ne, pudła kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy 
drukowane, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], segre-
gatory, suche kalkomanie, szablony do znakowania, szyldy 
z papieru lub z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice 
reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tace 
kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne [kal-
komanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki 
[artykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki 
konferencyjne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, tecz-
ki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], termina-
rze, torby na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, 
torby z tworzyw sztucznych do pakowania, torebki na ka-
napki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno-
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki 
z tworzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, 
tuby z tektury, tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki 
do notatek, usuwalne znaczki (stemple), wizytówki, worki 
i torby papierowe, zakładki, zaproszenia, zawiadomienia, za-
wieszki tekturowe, zeszyty, znaczki, znaki do kalkomanii 
na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty [portfele], 
etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe plecaki, 
małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby po-
dróżne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojem-
niki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wi-
zytówki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, 
saszetki męskie, sportowe torby, torby szkolne, tornistry 
szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby płó-
cienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 

21 biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej, bio-
degradowalne filiżanki, biodegradowalne miski, biodegra-
dowalne tacki, biodegradowalne talerze, bloki na noże, cera-
miczna zastawa stołowa, ceramiczne ozdoby, chwytaki 
odporne na żar piekarnika, cukiernice, czajniczki do herbaty, 
deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane do grillo-
wania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzbanki, 
dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do 
wina lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety pu-
szek kuchennych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toale-
towe, kosmetyczki podróżne, kosmetyczki [wyposażone], 
kosmetyczki z wyposażeniem, kubki, kufle, łapki do garnków, 
łyżki do mieszania, łyżki cedzakowe [nieelektryczne przybo-
ry kuchenne], maselniczki, metalowe pudełka obiadowe, 
mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne młynki do przy-
praw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia, naczy-
nia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek 
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiado-
we, pojemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki 
do przechowywania żywności, pojemniki kuchenne, pojem-
niki na kanapki, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, 
półeczki na przyprawy, porcelana, prasy do czosnku [sprzęt 
kuchenny], przenośne chłodziarki do napojów, przenośne 
lodówki, przybory do podawania miodu, przybory do pie-
czenia, przybory kuchenne do przewracania potraw na dru-
gą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka 
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, 
puste bidony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, 
rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchen-
ne, rondle, salaterki, ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy sto-
łowe], skarbonki, słoiki na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, 
stojaki do przypraw, stojaki na deski do krojenia, stolnice, 
szklana zastawa stołowa, szklaneczki [naczynia do picia], 
szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, naczynia do pi-
cia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe], talerze 
dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt-
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pa-
miątkowe, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze 
papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, 
termosy, termoizolacyjne torby na żywność lub napoje, ter-
moizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, tłuczki 
do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw, torby izo-
termiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty-
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby 
artystyczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, 
zastawa stołowa, zdobione wyroby porcelanowe, zestawy 
na cukier i śmietankę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, ze-
stawy do przypraw, 22 torebki tekstylne do pakowania towa-
ru [koperty, woreczki], torebki tekstylne na prezenty, torby 
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, 
worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa 
i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki 
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny 
[draperie tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, 
podkładki pod talerze, niepapierowe, podstawki pod napoje 
w postaci bielizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, ście-
reczki do naczyń, serwetki tekstylne, serwety na stół niepa-
pierowe, tekstylne flagi i proporce, tekstylne etykiety druko-
wane, transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki [apasz-
ki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków, 
czapki t czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [na-
krycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, 
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki 
polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podko-
szulki, topy do biegania, ubrania dla szefów kuchni, 28 arty-
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kuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, balony, 
gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi-
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki 
w kształcie zwierząt, zabawki w postaci imitacji artykułów 
spożywczych, zabawki z tkanin, zabawki z metalu, zabawki 
z tworzyw sztucznych, zabawkowe zestawy ogrodnicze, ze-
stawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bezpośrednia 
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-
cyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowa-
nych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur rekla-
mowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów 
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gro-
madzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma-
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, opracowywanie ankiet mar-
ketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opra-
cowywanie sprawozdań i badań rynkowych, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów 
i wystaw, planowanie strategii marketingowych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam, 
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprze-
daży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie 
badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie 
public relations, przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam praso-
wych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja re-
klam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, pu-
blikowanie materiałów reklamowych online, reklama, reklama 
barierowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie 
popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kino-
wych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, re-
klama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, rekla-
ma zewnętrzna, reklamy online, reklamy radiowe i telewizyj-
ne, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie 
reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, roz-
powszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu 

i publicity, wydawanie ulotek reklamowych, wydawanie i ak-
tualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja filmów za po-
średnictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych 
za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po-
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych 
programów audio i wideo przez światową siec komputero-
wą, transmisja danych i informacji za pośrednictwem elek-
tronicznych środków komunikacyjnych, transmisja dźwięku, 
wideo i informacji, transmisja materiałów wideo, filmów, ob-
razów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użyt-
kownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Interne-
tu, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, 
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za po-
mocą transmisji strumieniowej przez światową sieć kompu-
terową, udostępnianie forów internetowych online, zapew-
nianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, 41 elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wy-
staw w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii roz-
dania nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
organizowanie gal, organizowanie i obsługa konferencji, or-
ganizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferen-
cji, organizowanie konkursów, organizowanie seminariów, 
organizowanie uroczystości, organizowanie wystaw eduka-
cyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przy-
gotowywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowa-
nie książek, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowa-
nie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie ksią-
żek, czasopism, publikowanie plakatów, publikowanie ulotek, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on line, udostęp-
nianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie 
biuletynów, wydawanie prospektów ,45 licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, licencjonowanie własności 
intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie zarejestro-
wanych wzorów, przeniesienie tytułu własności, przygoto-
wywanie zindywidualizowanych pudełek z prezentami, reje-
strowanie nazw domen, składanie wniosków o rejestrację 
wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra-
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarzą-
dzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorski-
mi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością 
intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową, zarzą-
dzanie znakami towarowymi.

(210) 465966 (220) 2017 01 04
(731) PLAZA SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) PLAZA SPORT

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 T-shirty, koszulki polo, koszule, skarpetki, blu-
zy z kapturem, bluzy bez kaptura, spodnie, spodnie dresowe, 
jeansy, czapeczki, tanktopy, odzież gimnastyczna, spodenki, 
czapki, paski z klamrami, bielizna, tuniki damskie, sukien-
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ki, kurtki, spódnice, obuwie, buty sportowe, swetry, szale, 
apaszki, rękawiczki, kapelusze, stroje kąpielowe, 41 świadcze-
nie usług sportowo-rehabilitacyjnych, w tym usług fitness, 
siłowni, sauny, usługi odnowy biologicznej i medycyny spor-
towej, trening sportowy, usługi SPA, organizacja zawodów 
sportowych, usługi klubów zdrowia (poprawianie kondycji), 
kultura fizyczna, usługi instruktorów gimnastyki, usługi w za-
kresie osobistych treningów, zajęcia fizyczne, zajęcia gim-
nastyczne, usługi kulturystyki, kluby kulturystyczne, obozy 
sportowe, organizowanie imprez plenerowych, organizowa-
nie wystaw i pokazów z dziedziny kultury, edukacji i spor-
tu, organizowanie wypoczynku, rekreacja, kluby służące 
poprawianiu zdrowia i rekreacji, organizowanie konkursów, 
usługi tańca, jogi, pilatesu, zumby, karate, MMA (mieszanych 
sportów walki), świadczenie usług naukowo-dydaktycznych, 
publikacja tekstów innych niż reklamowe oraz nagrywanie 
filmów o tematyce sportowej i rekreacyjnej, organizacja wy-
staw związanych ze sportem i edukacją, usługi w zakresie 
szkolenia instruktorów, wynajmowanie powierzchni na orga-
nizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych przez osoby 
trzecie, doradztwo w zakresie edukacji zdrowotnej i poprawą 
kondycji fizycznej, tworzenie indywidualnych programów 
treningowych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.

(210) 465978 (220) 2017 01 04
(731) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha
(540) COOLGUARD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 funkcjonalne spodnie termoaktywne, funk-
cjonalne koszulki termoaktywne, skarpety termoaktywne, 
termoaktywne nakrycia głowy, bielizna termoaktywna.

(210) 466010 (220) 2017 01 07
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) AVENO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materia-
ły brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabry-
kowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka 
brukowa, kostka brukowa,  płyty podłogowe niemetalowe, 
płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalo-
we,  obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, 
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie scho-
dowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do bru-
kowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania 
kostki brukowej.

(210) 466072 (220) 2017 01 08
(731) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj
(540) SEMI LINE
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty me-
bli ściennych, stoły, krzesła, komody, witryny, biurka, regały, 
szafki, ławy, szafy.

(210) 466074 (220) 2017 01 09
(731) AGRIPUBLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew

(540) interfarmer.pl

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
i za pośrednictwem Internetu, a także wysyłkowej środków 
ochrony roślin, nasion i nawozów rolniczych, usługi reklamo-
we, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 466075 (220) 2017 01 09
(731) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) Paw Decor Collection

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papierowe obrusy, serwetki papierowe, 
35 usługi w zakresie sprzedaży papierowych obrusów i ser-
wetek papierowych.

(210) 466084 (220) 2017 01 10
(731) PRZYCKI DARIUSZ, Łódź
(540) konwaliowa
(510), (511) 41 szkolenia ruchowe dla dzieci, edukacja w za-
kresie świadomości ruchowej, kursy w zakresie rozwoju oso-
bistego, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z zabiegami 
terapeutycznymi, szkolenia edukacyjne, kształcenie głosu, 
warsztaty w celach edukacyjnych, kształcenie ruchowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, naucza-
nie w zakresie zdrowia, nauczanie wyrównawcze w zakresie 
mowy, 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabili-
tacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabili-
tacji fizycznej, udostępnianie obiektów sprzętu do rehabilita-
cji psychicznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi terapeu-
tyczne, terapia mowy i słuchu, usługi terapii głosu i terapii 
logopedycznej, usługi w zakresie terapii zajęciowej, zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, terapia psychologiczna dla małych 
dzieci, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
psychiatria, psychoterapia, badania psychologiczne, terapia 
manualna, usługi z zakresu integracji sensorycznej, usługi 
w zakresie terapii ręki, konsultacje psychologiczne, porad-
nictwo dietetyczne, poradnictwo psychologiczne, usługi 
diagnozy psychologicznej, udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, testy psychiatryczne, opieka psychologiczna, le-
czenie psychologiczne, usługi psychoterapeuty, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili 
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, 
doradztwo związane z psychologią integralną, usługi psy-
choterapeutyczne, doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, usługi w zakresie audio-
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logii, usługi testów audiologicznych, fizjoterapia, usługi fizjo-
terapii, masaż, poradnictwo związane z terapią zajęciową, 
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
usługi dietetyków, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywia-
nia, konsultacje neurologiczne, dogoterapia, usługi fizjotera-
pii z użyciem robotów fizjoterapeutycznych.

(210) 466085 (220) 2017 01 10
(731) PLUS3-ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) plus3architekci.pl

(531) 24.17.05, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 42 badania architektoniczne, badania dotyczące 
planowania urbanistycznego, badania dotyczące projekto-
wania, badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbani-
styki, doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, doradztwo w zakresie projektowania kon-
strukcyjnego, planowanie budowy nieruchomości, plano-
wanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie 
architektoniczne, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, projektowanie architektoniczne w zakresie planowa-
nia miasta, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, 
projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projek-
towanie wizualne, projektowanie wnętrz budynków, projek-
ty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, 
przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów 
wizualnych, przygotowywanie planów architektonicznych, 
przygotowywanie projektu architektonicznego, przygoto-
wywanie raportów architektonicznych, przygotowywanie 
raportów związanych z opracowaniami projektów technicz-
nych do projektów budowlanych, przygotowywanie rysun-
ków technicznych, sporządzanie raportów dotyczących ar-
chitektury, sporządzanie raportów dotyczących planowania 
nieruchomości, sporządzanie raportów dotyczących projek-
towania, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz 
budynków, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania 
produktów, usługi architektoniczne, usługi architektonicz-
ne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architekto-
niczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne i planowania 
urbanistycznego, usługi architektoniczne w zakresie projek-
towania budynków, usługi architektoniczne w zakresie pro-
jektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków prze-
mysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicz-
nego, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywa-
nia planów architektonicznych, usługi architektury wnętrz, 
usługi doradcze w zakresie architektury, usługi doradcze 
w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze 
z zakresu architektury, usługi konsultacyjne dotyczące archi-
tektury, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usłu-
gi projektowania, usługi projektowania architektonicznego, 
usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi 
w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania 

budynków, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz domowych, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo 
przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo prze-
mysłowe wspomagane komputerowo, zarządzanie projekta-
mi architektonicznymi.

(210) 466087 (220) 2017 01 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA HYDRONOVA C+E
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, 
oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do ce-
lów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki ete-
ryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty 
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed 
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do hi-
gieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toale-
towe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty 
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielę-
gnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy 
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środ-
ki toaletowe ,5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa-
raty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, kosmety-
ki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki 
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze .

(210) 466092 (220) 2017 01 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA HYDRONOVA POWER C+
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, 
oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do ce-
lów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne 
do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciw-
słoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, 
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry o działaniu leczniczym, kosmetyki do celów lecz-
niczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, 
sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.

(210) 466102 (220) 2017 01 10
(731) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) TRANSIL
(510), (511) 1 oleje przekładniowe, 4 oleje do smarowania, 
oleje przemysłowe.

(210) 466110 (220) 2017 01 10
(731) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) KOMPRESOL
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje 
sprężarkowe.
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(210) 466120 (220) 2017 01 10
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) RZEŹNIK SZYMON
(510), (511) 29 bekon, bulgogi jako koreańskie danie z wo-
łowiny, drób nieżywy, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, 
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, mięso i wędli-
ny, mięso konserwowane, mięso solone, pasztet z wątrób-
ki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, wątroba, 
wieprzowina.

(210) 466122 (220) 2017 01 10
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) FAFA RAFA
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz 
osób trzecich żywności, artykułów spożywczych, napojów, 
produktów tytoniowych, artykułów do użytku domowego 
i osobistego, produktów farmaceutycznych i medycznych, 
kosmetyków i artykułów toaletowych w celu ich dogodnego 
obejrzenia i umożliwienia dokonania zakupu detalicznego 
i hurtowego, usługi u zakresie badań rynku i opinii publicz-
nej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie zarzą-
dzania i administrowania w działalności handlowej i usługi 
doradcze w tym zakresie, 36 usługi w zakresie wynajmu nie-
ruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie admini-
strowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami, 39 usługi transportowe, usługi 
w zakresie pakowania i składowania towarów, usługi w zakre-
sie wynajmu środków transportu na rzecz osób trzecich.

(210) 466133 (220) 2017 01 10
(731) SIENKOWIEC TOMASZ, Piechowice
(540) F Flotea

(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eterycz-
ne, esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje 
eteryczne i olejki eteryczne, herbata, herbata mrożona, her-
batniki petit-beurre, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, 
napary inne niż do celów leczniczych, nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, 39 usługi w zakresie dostarczania gazet, 
dostarczania kwiatów, dostarczania paczek, dostarczania 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczania 
wiadomości, dostawy towarów, eskortowania podróżnych, 
frachtu, informacji o składowaniu, informacji o transporcie, 
informacji o ruchu drogowym, logistyki transportu, orga-
nizowania rejsów, parkowania samochodów, pilotowania, 
wypożyczania pojazdów, pośrednictwa frachtowego, trans-
portu powietrznego, przechowywania łodzi, przenoszenia, 
przewozu bagaży, przeprowadzek, przewożenia, przewozu 
samochodami ciężarowymi, rezerwacji miejsc na podróż, 
rezerwacji transportu, składowania towarów, spedycji, trans-
portu, transportu autobusowego, transportu barkami, trans-
portu kolejowego, transportu łodziami, transportu łodzia-
mi spacerowymi, transportu mebli, transportu morskiego, 
transportu pasażerskiego, transportu rzecznego, transportu 
samochodami opancerzonymi, transportu tramwajowego, 
udzielania wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, 
usługi kierowców, usługi kurierskie, usługi pomocy drogowej 
w przypadku awarii pojazdów, usługi rozładunku towarów, 
usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi transportu 
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochoda-
mi silnikowymi, usługi w zakresie organizowania wycieczek, 

wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samocho-
dów, wynajem statków powietrznych, wynajmowanie gara-
ży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, wypożyczalnie samochodowych bagaż-
ników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigo-
wych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie 
wagon towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 
42 usługi w zakresie aktualizowania oprogramowania kom-
puterowego, analizy systemów komputerowych, doradztwa 
dotyczącego bezpieczeństwa komputerowego, doradztwa 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwa 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputero-
wego, doradztwa w zakresie projektowania stron interneto-
wych, dostarczania informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
hostingu serwerów, hostingu stron internetowych, instalacji 
oprogramowania komputerowego, konserwacji oprogra-
mowania komputerowego, konwersji danych i programów 
komputerowych, konwersji danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, monitoringu systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwania danych kom-
puterowych, powielania programów komputerowych, prac 
badawczo - rozwojowych nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, programowania komputerów, projektowania opro-
gramowania komputerowego, projektowania systemów 
komputerowych, tworzenia i utrzymywania stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenia zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, udostępniania wyszukiwarek 
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunika-
cyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywi-
rusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania 
danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożycz.anie 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego.

(210) 466134 (220) 2017 01 10
(731) SPEED GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin
(540) smart !! Gmina wiedza samorządy społeczność 

biznes

(531) 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi,notatniki,broszury,druki,prospekty,fol-
dery,plakaty,informatory,katalogi,kalendarze, albumy, wydawnic-
twa prasowe, materiały informacyjne, materiały i wydawnictwa 
szkoleniowe i instruktażowe dla potrzeb edukacji obywatelskiej 
i ekonomicznej, 35 reklama i działalność informacyjna, promocja, 
badania/sondaże opinii publicznej, również poprzez Internet, 
informacyjny serwis platformy internetowej, organizacja wy-
staw i targów handlowych i/lub reklamowych, wyszukiwanie 
informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie 
i tworzenie baz danych, przetwarzanie danych oraz udostępnia-



76 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2017

nie ich zainteresowanym, 41 organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji i szkoleń 
dot. spraw obywatelskich, opracowywanie programów edukacji 
obywatelskiej, publikowanie informatorów i tekstów innych niż 
reklamowe, publikacje multimedialne, przygotowywanie i roz-
powszechnianie programów edukacji obywatelskiej, organizacja 
kursów i szkoleń dotyczących wykorzystywania środków pomo-
cowych, doradztwo w sprawach prawa unijnego, tłumaczenia, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
organizowanie plebiscytów, konkursów, festiwali, imprez arty-
stycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, udzie-
lanie porad dotyczących spraw obywatelskich, prowadzenie 
klubów w celach edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, 
przygotowywanie materiałów edukacyjnych i pomocniczych 
w zakresie edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, stosunków 
międzynarodowych, politologii, zarządzania, marketingu, eko-
nomii, prawa międzynarodowego, negocjacji, administracji Unii 
Europejskiej i praw człowieka.

(210) 466140 (220) 2017 01 11
(731) GATITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Oświęcim

(540) GATITO

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy przeznaczo-
ne dla niemowląt, dzieci i młodzieży, 35 dystrybucja i sprze-
daż w sklepie i hurtowni, także w sklepie i hurtowni online: 
artykułów szkolnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, 
zabawek, biżuterii, zegarków i budzików przeznaczonych dla 
dzieci, pościeli, koców i poduszek przeznaczonych dla dzieci, 
dziecięcych akcesoriów do pływania, dziecięcych akcesoriów 
samochodowych, toreb i parasoli, dziecięcych kosmetyków 
i akcesoriów do mycia i kąpieli, mebli przeznaczonych dla 
dzieci, akcesoriów niemowlęcych, dziecięcych etui na telefo-
ny i komputery, skarbonek, dziecięcych okularów przeciwsło-
necznych i akcesoriów plażowych, licencjonowanej: odzieży, 
obuwia i nakryć głowy przeznaczonych dla niemowląt, dzie-
ci i młodzieży, smyczy i breloków do kluczy przeznaczonych 
dla dzieci, lalek dziecięcych.

(210) 466142 (220) 2017 01 11
(731) MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęt
(540) MARINO M Life

(531) 24.01.15, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne jako napoje.

(210) 466144 (220) 2017 01 11
(731) MACTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) BLACK EYE

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 latarki.

(210) 466148 (220) 2017 01 11
(731) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona 

Góra
(540) LALIKAER
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materia-
łów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry suro-
we, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby 
rymarskie, z wyłączeniem plecaków i toreb podróżniczych, 
odzież dla zwierząt i jej akcesoria takie jak: baty, bicze, cho-
mąta, czapraki, obroże, smycze, uprząż, rzemienie, 25 odzież 
z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież jeansowa, odzież 
skórzana, szaliki, czapki, bielizna, spodnie, kurtki, spódnice, 
sukienki, koszule, bluzy, bluzki, buty.

(210) 466179 (220) 2017 01 12
(731) KRAWCZYK MONIKA REHABILITACJA-KRAWCZYK, 

Piastów
(540) PILATES ORGAZMICZNY
(510), (511) 16 książki edukacyjne, broszury informacyjne, 
41 prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów w zakresie 
rehabilitacji ruchowej kobiet, publikowanie książek o tema-
tyce pro - zdrowotnej i rehabilitacyjnej dla kobiet, doradz-
two zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dla instruk-
torów fitness oraz nauczanie indywidualne, udostępnianie 
i propagowanie informacji przez Internet na temat zdrowia 
kobiet z problemami uroginekologicznymi, prowadzenie 
treningu terapeutycznego i fizjoterapeutycznego dla ko-
biet z bólem kręgosłupa i problemami uroginekologiczny-
mi, nauka gimnastyki pro - zdrowotnej oraz prowadzenie 
tejże gimnastyki na sali fitness, 44 opracowywanie indy-
widualnych, autorskich programów rehabilitacji fizycznej, 
badanie sprawności fizycznej, usługi fizjoterapeutyczne 
i rehabilitacyjne.

(210) 466184 (220) 2017 01 12
(731) PRO-MACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) pro-mach
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy dentystyczne, 40 usłu-
gi obróbki i przetwarzania materiałów za pomocą szlifowa-
nia, frezowania, toczenia, budowa maszyn na zamówienie.

(210) 466194 (220) 2017 01 12
(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) Coprofag Stop
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki 
mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domo-
wych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy 
dla zwierząt domowych i hodowlanych.
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(210) 466197 (220) 2017 01 12
(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) Hidravet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki 
mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domo-
wych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy 
dla zwierząt domowych i hodowlanych.

(210) 466198 (220) 2017 01 12
(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) Prostadog
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki 
mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domo-
wych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy 
dla zwierząt domowych i hodowlanych.

(210) 466202 (220) 2017 01 12
(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) Panzymvet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki 
mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domo-
wych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy 
dla zwierząt domowych i hodowlanych.

(210) 466206 (220) 2017 01 12
(731) MIODEK MONIKA GSM-SERVICE, Otwock
(540) Telefony Otwock

(531) 27.05.01, 29.01.12, 16.01.11, 14.07.09, 15.07.01
(510), (511) 9 telefony komórkowe, baterie do telefonów, 
uchwyty samochodowe do telefonów, 37 naprawa apara-
tów telefonicznych, 38 usługi telefonii komórkowej.

(210) 466210 (220) 2017 01 12
(731) ROMANOWSKA EWA, Warszawa
(540) taniezlewozmywaki Zlewozmywaki marki Prima 

Gran Baterie Akcesoria Pielegnacja

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 armatura do regulacji urządzeń wodnych lub 
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, baterie 
mieszające do rur wodociągowych, w szczególności baterie 
prysznicowe, baterie do umywalek i baterie do wanien, czę-
ści instalacji sanitarnych, w szczególności zlewy, umywalki, 
kurki, krany, węże, kolanka z tworzyw sztucznych, syfony, in-
stalacje sanitarne, kabiny prysznicowe, urządzenia do celów 
sanitarnych, urządzenia do dostarczania wody do celów sa-
nitarnych, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyroby 
sanitarne ze stali nierdzewnej, 35 sprzedaż hurtowa i deta-

liczna za pośrednictwem sieci Internet urządzeń do celów 
sanitarnych i części instalacji sanitarnych, w szczególności 
zlewów, umywalek, kranów, baterii, szafek na umywalki i ka-
bin prysznicowych.

(210) 466274 (220) 2017 01 16
(731) PODGÓRSKI MAREK, Warszawa
(540) PROMETROLOGIC
(510), (511) 9 przyrządy i sprzęt pomiarowy, 35 usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej i hurtowej przyrządów i sprzętu 
pomiarowego, 42 usługi świadczone przez badawcze labo-
ratoria pomiarowe, usługi wzorcowania przyrządów pomia-
rowych, ekspertyzy pomiarowe na rzecz osób trzecich, usłu-
gi informatyczne.

(210) 466278 (220) 2017 01 16
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) MAYORE
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materia-
ły brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabry-
kowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka 
brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, 
płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalo-
we,  obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, 
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie scho-
dowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do bru-
kowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania 
kostki brukowej, płyt betonowych, drogowych materiałów 
budowlanych niemetalowych, obrzeży, krawężników nie-
metalowych, schodów niemetalowych, płyt podłogowych 
niemetalowych.

(210) 466282 (220) 2017 01 16
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) TORENTI
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materia-
ły brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabry-
kowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka 
brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, 
płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalo-
we,  obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, 
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie scho-
dowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do bru-
kowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania 
kostki brukowej, płyt betonowych, drogowych materiałów 
budowlanych niemetalowych, obrzeży, krawężników nie-
metalowych, schodów niemetalowych, płyt podłogowych 
niemetalowych.

(210) 466297 (220) 2017 01 14
(731) MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubsko
(540) MAGNOLIA
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(531) 05.05.03, 05.05.20, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, także odtłuszczone, 
owocowe, chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane i owoco-
we, galaretki owocowe, owoce kandyzowane, owoce lukro-
wane, płatki ziemniaczane, orzechy preparowane, orzechy 
arachidowe, migdały, orzechy arachidowe preparowane, 
migdały spreparowane, skórki owocowe, 30 batoniki zbo-
żowe wysokoproteinowe, batony zbożowe i energetyczne, 
batony lukrecjowe, biszkopty, bułeczki słodkie także broszki, 
chipsy jako produkty zbożowe, ciasta, ciasta także na ciastka 
i wyroby mączne, ciastka, ciastka ryżowe, gofry, herbatniki, 
herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe, kisze, krakersy, 
marcepan, muesli, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy 
w czekoladzie, paszteciki, pieczywo imbirowe również pier-
nik, placki, pomadki jako cukierki, potrawy i żywność na ba-
zie mąki, pralinki, produkty żywnościowe z ciasta, przekąski 
zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski wykonane z mąki ry-
żowej, ptifurki jako ciasteczka, słodycze: cukierki, galaretki, 
do ssania i jako ozdoby choinkowe, ozdoby choinkowe jadal-
ne, suchary, tarty, tarty z owocami, tortille, wyroby cukierni-
cze, wyroby cukiernicze także na bazie migdałów i orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
roby z kakao.

(210) 466303 (220) 2017 01 16
(731) WAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Inowrocław

(540) AP PLATINUM APARTAMENTY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzenie nieruchomościami, wynajem 
nieruchomości, 43 wynajem pokoi, zakwaterowanie.

(210) 466320 (220) 2017 01 16
(731) SŁAWSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA I DROBIU 

BALCERZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów

(540) Veggie Day

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty wegetariańskie z białek roślinnych, 
produkty wegetariańskie z białek jaja kurzego, wędliny we-
getariańskie, wędliny, substytuty wędlin, kiełbaski i parówki 
na bazie produktów roślinnych, wędliny, substytuty wędlin, 
kiełbaski i parówki produkowane bez udziału białek pocho-

dzenia zwierzęcego, wędliny, substytuty wędlin, kiełbaski 
i parówki na bazie białek jaja kurzego,  wędliny, substytuty 
wędlin, kiełbaski i parówki na bazie białek mleka, gotowe da-
nia składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, go-
towych jajek i bulionu (oden), 30 dania gotowe zawierające 
makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu.

(210) 466339 (220) 2017 01 17
(731) MEDIA MINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) transmisjelive

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 bezprzewodowa transmisja i nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne prze-
syłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie 
obrazów, bezprzewodowy transfer danych przez Internet, 
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, do-
starczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowi-
zualnych, elektroniczna transmisja danych, emisja i transmisja 
programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], emisja 
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja abonamento-
wych programów telewizyjnych, elektroniczna transmisja 
i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomo-
ści i danych, emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, 
emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo 
na życzenia [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emi-
sja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja tele-
wizyjna, emisja treści wideo, nadawanie programów telewi-
zyjnych drogą satelitarną, nadawanie programów telewizji 
kablowej nadawanie programów przez satelitę, nadawanie 
informacja za pośrednictwem telewizji, nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie progra-
mów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów 
w telewizji, nadawanie programów wizualnych i dźwięko-
wych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, nadawanie 
symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci 
komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, nada-
wanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu, przekazywanie informacji drogą telewizyjną, pro-
gramy telewizyjne, przesyłanie treści audiowizualnych za po-
średnictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedial-
nych, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu 
transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, trans-
misja dźwięku, wideo i informacji, transmisja filmów wideo, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów 
telewizyjnych drogą kablową, transmisja programów radio-
wych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, transmisja programów drogą 
satelitarną, transmisja programów drogą kablową i sate-
litarną, transmisja programów drogą kablową, transmisja 
podcastów, transmisja plików danych, audio, wideo i multi-
medialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnia-
nych za pomocą transmisji strumieniowej, transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktyw-
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nych sieci multimedialnych, transmisja obrazów drogą sateli-
tarną, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za po-
średnictwem sieci, transmisja nadawcza za pomocą satelity, 
transmisja wideo na żądanie, transmisja wizji za pomocą sa-
telity, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci 
komputerowych, transmisja sygnałów zawierających dźwięk, 
obraz i dane, transmisja strumieniowa telewizji przez Inter-
net, transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, 
transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Inter-
necie, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych 
w Internecie, transmisja strumieniowa danych, transmisje 
na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kame-
ry internetowe], transmisje audycji telewizyjnych, transmisje 
radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, 
transmisje telewizyjne, usługi cyfrowej transmisji danych au-
dio i wideo, usługa emisji treści audio i wideo świadczone 
za pośrednictwem Internetu, usługi emisji telewizyjnej w te-
lefonach komórkowych, usługi emisji radiowej, telewizyjnej 
i kablowej, usługi nadawania programów telewizyjnych, 
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, 
usługi transmisji wideo, usługi transmisji wideo na żądanie, 
usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, au-
dio i telewizji, usługi transmisji programów telewizyjnych 
za opłatą [pay per view], usługi transmisji drogą satelitarną 
i kablową, usługi transmisyjne w sieci www [webcasting], 
usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi 
w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi wysyłania 
wideo, usługi wideokonferencji, wideokonferencje.

(210) 466372 (220) 2017 01 18
(731) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław
(540) #amsathlete
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, suplementy 
diety zawierające alginiany, alginiany do celów farmaceutycz-
nych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy 
do celów medycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, 
alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające 
aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystycz-
ne, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do ce-
lów weterynaryjnych, anestetyki jako środki znieczulające, 
kora z angostury do celów medycznych, antybiotyki, środki 
antykoncepcyjne chemiczne, wata antyseptyczna, antysep-
tyki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, ta-
bletki zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy, wy-
posażone, apteczki przenośne wyposażone, wata aseptyczna, 
herbata dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
buliony dla bakteriologicznych kultur, podłoża dla bakteriolo-
gicznych kultur, preparaty bakteryjne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, trucizny bakteryjne, balsamiczne [aro-
matyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy do ce-
lów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, 
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy 
beztytoniowe do celów leczniczych, artykuły żywnościowe 
na bazie białka do celów medycznych, preparaty białkowe 
do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko, 
białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwie-
rząt, biocydy, preparaty biologiczne do celów medycznych, 
preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, biologicz-
ne kultury tkankowe do celów medycznych, biologiczne kul-
tury tkankowe do celów weterynaryjnych, biomarkery dia-
gnostyczne do celów medycznych, azotan bizmutu do celów 
farmaceutycznych, preparaty bizmutowe do celów farma-
ceutycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, boro-

wina lecznicza, bransolety do celów leczniczych, ołówki prze-
ciw brodawkom, brom do celów farmaceutycznych, buliony 
dla kultur bakteriologicznych, środki do mycia bydła, drewno 
cedrowe jako środek odstraszający owady, estry celulozy 
do celów farmaceutycznych, etery celulozowe do celów far-
maceutycznych, odczynniki chemiczne do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów 
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, prze-
wodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, prepa-
raty chemiczno - farmaceutyczne, chinina do celów 
medycznych, chinolina do celów medycznych, kora chinowa 
do celów leczniczych, tkaniny chirurgiczne, chirurgiczne ma-
teriały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, chloroform, wyciąg z chmielu do ce-
lów farmaceutycznych, majtki higieniczne dla chorych z bra-
kiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy dla chorych 
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasą-
czane płynami farmaceutycznymi, środki chwastobójcze, 
preparaty chemiczne dla testów ciążowych, cukier do celów 
medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, 
cukierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów 
leczniczych, czopki, preparaty czyszczące do szkieł kontakto-
wych, amalgamaty dentystyczne, cementy dentystyczne, la-
kiery dentystyczne, mastyksy dentystyczne, materiały denty-
styczne do odcisków, dentystyczne materiały ścierne, kleje 
do dentystycznych protez, detergenty do celów medycz-
nych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne 
do toalet chemicznych, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, 
suplementy diety zawierające drożdże, drożdże do celów far-
maceutycznych, przewodniki chemiczne do elektrod elektro-
kardiografów, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], preparaty 
enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzyma-
tyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety zawiera-
jące enzymy, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy 
do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, 
enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry do ce-
lów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, 
eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów 
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty far-
maceutyczne przeciw łupieżowi, fenol do celów farmaceu-
tycznych, środki chemiczne do zwalczania filoksera, fosforany 
do celów farmaceutycznych, fungicydy, kwas galusowy 
do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do ce-
lów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farma-
ceutycznych, preparaty do sterylizacji gleby, glicerofosfaty, 
gliceryna do celów medycznych, octan glinu do celów farma-
ceutycznych, suplementy diety zawierające glukozę, glukoza 
do celów medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, okłady gorczycowe, gorczyco-
we plastry [synapizmy], olej gorczycowy do celów leczni-
czych, preparaty do niszczenia grzyba domowego, woda 
gulardowa, guma do celów medycznych, guma do żucia 
do celów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych, bal-
sam gurjunowy do celów medycznych, gwajakol do celów 
farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, preparaty 
przeciw hemoroidom, ołówki hemostatyczne, herbata lecz-
nicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, herbicydy, 
bandaże higieniczne, majtki higieniczne, opaski higieniczne, 
podpaski higieniczne, wata higroskopijna, muszka hiszpańska 
[proszek], hormony do celów medycznych, hydrastyna, hy-
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drastynina, implanty chirurgiczne [żywe tkanki], implanty chi-
rurgiczne składające się z żywych tkanek, insektycydy, intym-
ne preparaty nawilżające, mech irlandzki do celów 
medycznych, preparaty do irygacji do celów medycznych, 
izotopy do celów medycznych, jalapa (wilec przeczyszczają-
cy), jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farma-
ceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka 
do odstraszania owadów kalomel, kamfora do celów me-
dycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, kandyz 
do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceu-
tycznych, karbonyl [środek przeciwpasożytniczy], katechu 
do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycz-
nych, ołówki kaustyczne, suplementy diety zawierające kaze-
inę, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeu-
tyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, 
kąpiele tlenowe, suplementy diety zawierające kiełki pszeni-
cy, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolcowój lekarski 
do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycz-
nych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki 
macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, kora kon-
durango do celów medycznych, olejek z kopru do celów lecz-
niczych, koper włoski do celów leczniczych, spoiwa do kopyt 
zwierząt, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, 
cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
kreozot do celów farmaceutycznych, osocze krwi, krew do ce-
lów medycznych, kora krotonowa, środki tamujące krwawie-
nia, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, kurara, kwasja (gorzknia) do celów medycz-
nych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do ce-
lów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycz-
nych, lakiery dentystyczne, wkładki laktacyjne, laktoza 
do celów farmaceutycznych, środki do tępienia larw, laseczki 
siarkowe do dezynfekcji, suplementy diety zawierające lecy-
tynę, lecytyna do celów medycznych, napoje lecznicze, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze napary [nalewki], korzenie 
lekarskie, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki 
do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki 
do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lepy 
na muchy, lotony do celów farmaceutycznych, lotony do ce-
lów weterynaryjnych, lucerna chmielowa do celów farmaceu-
tycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne przeciwłupieżowe, magnezja do celów far-
maceutycznych, wkładki ochronne do majtek [artykuły higie-
niczne], majtki higieniczne, majtki higieniczne dla nietrzyma-
jących moczu, majtki menstruacyjne, kora mangrowa 
do celów farmaceutycznych, mastyksy dentystyczne, maści 
do celów farmaceutycznych, mazidła, mączka rybna do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania 
mączniaka zbożowego, mąka do celów farmaceutycznych, 
mech irlandzki do celów medycznych, woda melisowa do ce-
lów farmaceutycznych, majtki menstruacyjne, mentol, mięta 
do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów far-
maceutycznych, ołówki przeciw migrenowe, środki przeciw 
migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, 
kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, wody 
mineralne do celów leczniczych, mineralne suplementy die-
ty, sole wód mineralnych ,suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycz-
nych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko 
w proszku dla niemowląt, enzymy mlekowe do celów farma-
ceutycznych, preparaty przeciw moczeniu się, papier przeciw 
molom, preparaty przeciw molom, moleskin do celów me-
dycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, lepy na mu-
chy, taśmy jako lepy na muchy, środki do tępienia much, 
muszka hiszpańska [proszek], kora myrobalan do celów far-

maceutycznych, środki do zwalczania myszy, nalewki do ce-
lów leczniczych, napary [nalewki] do celów leczniczych, na-
poje lecznicze narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie 
nerwów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, octany do celów farmaceutycznych, 
płyny do przemywania oczu, przepaski na oczy do celów me-
dycznych, środki oczyszczające, preparaty medyczne do od-
chudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, środki 
na odciski, pierścienie na odciski stóp, odczynniki chemiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, maść przeciw 
odmrożeniom, preparaty przeciw odmrożeniom, środki 
do odstraszania owadów, odświeżacze do ubrań i tkanin, pre-
paraty do odymiania do celów medycznych, trociczki do ody-
miania, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, odżyw-
cze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, suplementy 
diety zawierające olej lniany, oleje lecznicze, olejek terpenty-
nowy do celów farmaceutycznych, woda ołowiowa, tabletki 
wspomagające opalanie, środki do leczenia oparzeń, opaski 
barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, opaski 
higieniczne, materiały opatrunkowe, chirurgiczne opiaty, 
opium, opodeldok [maść mydlano-kamforowa], preparaty dla 
organoterapii, preparaty dla organoterapi, preparaty rozsze-
rzające oskrzela, osocze krwi, kadzidełka do odstraszania 
owadów, środki odstraszające owady, zioła do palenia dla ce-
lów leczniczych, podkładki do palucha koślawego, papier 
do okładów gorczycowych, papier do plastrów gorczyco-
wych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe 
do celów leczniczych, środki przeciw pasożytom, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, 
pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów far-
maceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pro-
szek perski, pestycydy, środki wywołujące pęcherze, dziecię-
ce pielucho-majtki, pieluchy dla osób nietrzymających moczu 
lub stolca, dziecięce pieluszki [pieluchy], pieluszki dla nie-
mowląt, pijawki lekarskie, plastry do celów medycznych, pla-
stry gorczycowe [synapizmy], samoprzylepne plastry leczni-
cze, płyny do płukania ust do celów leczniczych, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, środki medyczne 
przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się 
stóp, płyny do przemywania pochwy, podkładki do palucha 
koślawego, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski, pod-
paski pomady do celów medycznych, preparaty zmniejszają-
ce popęd seksualny, porcelana na protezy dentystyczne, pre-
paraty medyczne na porost włosów, sole potasowe do celów 
medycznych, preparaty odświeżające powietrze, środki 
do oczyszczania powietrza, preparaty diagnostyczne do ce-
lów weterynaryjnych, preparaty do leczenia trądziku, prepa-
raty z mikroorganizmów do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż 
do celów dietetycznych lub leczniczych, suplementy diety 
zawierające propolis, propolis do celów farmaceutycznych, 
proszek perłowy do celów medycznych, przeciwbólowe 
środki, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty 
przeciwpasożytnicze, bransoletki przeciwreumatyczne, ob-
rączki przeciwreumatyczne, środki przeczyszczające, plastry 
przylepne, taśmy przylepne do celów medycznych, lotony 
dla psów, środki do mycia dla psów, środki odstraszające dla 
psów, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, korzenie 
rabarbarów do celów farmaceutycznych, rad do celów me-
dycznych, substancje radioaktywne do celów medycznych, 
radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, 
gąbka do ran, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samo-
przylepnych, środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł 
kontaktowych, maści rtęciowe, olej rycynowy do celów lecz-
niczych, plastry samoprzylepne, leki seroterapeutyczne, la-
seczki siarkowe do dezynfekcji, mąka z siemienia lnianego 
do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające 
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siemię lniane, siemię lniane do celów farmaceutycznych, sie-
mię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów dietetycznych 
lub farmaceutycznych, środki przeciw skrytopłciowym rośli-
nom, mleko słodowe do celów leczniczych, maści do lecze-
nia słonecznych oparzeń, preparaty farmaceutyczne przeciw 
słonecznym oparzeniom, słód do celów farmaceutycznych, 
sole sodowe do celów leczniczych, sole do celów medycz-
nych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, 
sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwie-
rzęcych, sporysz do celów farmaceutycznych, sterydy, prepa-
raty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, środki prze-
ciw poceniu się stóp, stopy metali szlachetnych do celów 
dentystycznych, strychnina, sulfonamidy [leki], suplementy 
diety dla zwierząt, surowice, sykatywy [środki wysuszające] 
do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, 
szarpie, szczepionki, trutki na szczury, preparaty do czyszcze-
nia szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, 
środki przeciw szkodnikom, materiały ścierne do celów den-
tystycznych, środki do tępienia ślimaków, preparaty chemicz-
ne do usuwania śnieci zbożowej, środki chwastobójcze, środ-
ki odstraszające dla psów, środki przeciwko pasożytom 
przewodu pokarmowego, tabletki antyoksydacyjne, tabletki 
do celów farmaceutycznych, tampony higieniczne, tampony 
menstruacyjne, taśmy do podpasek, taśmy przylepne do ce-
lów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycz-
nych, woda termalna, terpentyna do celów farmaceutycz-
nych, chemiczne preparaty dla testów ciążowych, odświeżacze 
do ubrań i tkanin, tkaniny chirurgiczne, tlen do celów leczni-
czych, kąpiele tlenowe, tłuszcz dojarski, tłuszcze do celów 
medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, środki 
trawienne do celów farmaceutycznych, trociczki do odymia-
nia, trociczki do odymiania, trucizny, sole trzeźwiące, tymol 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobój-
cze], leki uspokajające, uspokajające środki, waciki do celów 
medycznych, produkty na bazie wapna do celów farmaceu-
tycznych, wata do celów leczniczych, wata do celów me-
dycznych, wazelina do celów leczniczych, preparaty wetery-
naryjne, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian 
potasu do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne 
do zwalczania chorób winorośli, preparaty witaminowe, 
wkładki laktacyjne, preparaty medyczne na porost włosów, 
woda morska do kąpieli leczniczych, woda utleniona do ce-
lów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów farma-
ceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wodzian 
chloralu do celów farmaceutycznych, wosk do modelowania 
do celów stomatologicznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, 
preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowa-
nia zębów, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła leczni-
cze, stopy dentystyczne ze złota, środki przeciw zrogowace-
niu, preparaty do mycia zwierząt, żelatyna do celów 
medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, 
żywność dla niemowląt, 25 alby, antypoślizgowe przybory 
do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, berbety, kwe-
fy [odzież], berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bry-
czesy [spodnie], buty, buty narciarskie, korki do butów piłkar-
skich, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, 
cholewki do obuwia, chusty, fulardy cylindry [kapelusze], 
czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czubki do butów, 
daszki do czapek, drewniaki, dzianina [odzież], dżerseje [ubra-
nia], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne 
krawaty], futra [odzież], gabardyna [ubrania], garnitury, getry, 
gorsety, gorsety [bielizna], halki [bielizna], halki, półhalki, kalo-
sze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, ka-
pelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, 

kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzy-
ki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony 
[odzież], kombinezony dla narciarzy wodnych, korki do butów 
piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi 
rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki [odzież], 
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, 
majtki, majtki dziecięce, manipularze [liturgia], mankiety 
[ubranie], mankiety [ubranie] mantyle, stroje na maskaradę, 
maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki 
[odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia gło-
wy [odzież], napierśniki, plastrony [koszule], napiętki do poń-
czoch, nauszniki [odzież], obcasy, napiętki, antypoślizgowe 
przybory do obuwia, czubki do obuwia, obwódki do obuwia, 
okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obuwia, obuwie, 
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, 
obuwie sportowe, odzież, odzież dla automobilistów, odzież 
dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież pa-
pierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież 
ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie 
[odzież], okucia metalowe do obuwia, ornaty, osłony przed 
słońcem jako daszki, daszki do czapek, palta, pantofle domo-
we, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch 
[bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pele-
ryny, pelisy, buty piłkarskie, piżamy płaszcze, płaszcze kąpielo-
we, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki 
[elementy ubrań], podszewki gotowe [część garderoby], pod-
wiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, 
poncza, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchła-
niające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, 
rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym 
palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, 
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, slipy, spodnie, spódni-
ce, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, 
stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach 
do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, 
szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, 
taśmy do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty [ubrania], 
T-shirty, turbany, walonki [buty filcowe], woalki [odzież], wy-
prawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki 
do obuwia, żakiety pikowane [ubrania], 28 automaty [auto-
maty do gier], automaty do gier hazardowych, automaty 
do gier wideo, balony do zabawy, bańki mydlane [zabawki], 
rękawice baseballowe, baseny kąpielowe [zabawki], bąki [za-
bawki], okładziny do stołów bilardowych, urządzenia do za-
znaczania punktów w bilardzie, kije bilardowe, końcówki 
do kijów bilardowych, kule bilardowe, stoły bilardowe, karty 
do bingo, bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, body 
board, przyrządy do reperacji darni na boiskach [akcesoria 
golfowe], rękawice bokserskie, broń do szermierki, butelki 
do karmienia lalek, buty łyżwiarskie, łyżwy, ozdoby na choin-
kę z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki 
do choinek, choinki z materiałów syntetycznych, papierowe 
czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deski snowboar-
dowe, deski surfingowe, smycze do desek surfingowych, tor-
by na narty i deski surfingowe, deski windsurfingowe, trapezy 
do desek windsurfingowych [uprzęże], żagle do desek wind-
surfingowych, deskorolki, dętki do piłek do gry, gra w domi-
no, domki dla lalek, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, ekra-
ny maskujące [artykuły sportowe] ekspandery, ekspandery, 
elektroniczne tarcze, przyrządy gimnastyczne, przyrządy 
do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, kije 
golfowe, rękawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach 
lub bez, karty do gry, kije do gry, kule do gry, kulki do gry, piłki 
do gry, urządzenia do gry, żetony do gry, gry automatyczne 
lub na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlacza-
mi ciekłokrystalicznymi, salonowe gry towarzyskie, grzechot-
ki, gwizdki, wabiki myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, 
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strzelby harpunowe [artykuły sportowe], kije hokejowe, hulaj-
nogi [zabawki], huśtawki, kalafonia używana przez sportow-
ców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapi-
szony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty 
do bingo, karty do gry, karuzele, katapulty [artykuły sporto-
we], kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, kije 
do gier, kije golfowe, klocki [zabawki], kołowrotki wędkarskie, 
konfetti, konie na biegunach [zabawki], gry polegające 
na konstrukcji, końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, 
kubki na kości do gry, kotyliony, krawędzie nart, kreda do ki-
jów bilardowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia 
do kręgli, kręgle [gry], torby na sprzęt do krykieta, kukiełki, kul-
ki do gry, przyrządy stosowane w kulturystyce, kusze [artykuły 
sportowe], lalki, butelki do karmienia lalek, łóżka dla lalek, po-
koiki dla lalek, ubranka dla lalek, latające krążki [zabawki], la-
tawce, szpule do latawców, linki, żyłki wędkarskie, lotki [gry], 
lotnie, łuki do strzelania, przybory do łuków do strzelania, łyż-
worolki, łyżwy, gry Mahjongs, marionetki, maski [zabawki], 
maski szermiercze, maski teatralne, maskujące ekrany [artyku-
ły sportowe], maszty do desek windsurfingowych, matrioszki 
[rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], misie 
pluszowe, zestawy modelowe, przeskalowane [zabawki], mo-
dele pojazdów przeskalowane, siatki na motyle, bańki mydla-
ne [zabawki], naciągi do rakiet, naturalne naciągi do rakiet, 
nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sporto-
we], narty, krawędzie nart, pokrycie ślizgów nart, wiązania 
do nart, wosk do nart, torby na narty i deski surfingowe, narty 
surfingowe, narty wodne, ochraniacze [części strojów sporto-
wych], ochraniacze łokci [artykuły sportowe], ozdoby choin-
kowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, pa-
chinko, amunicja do broni do paintball [artykuły sportowe], 
broń do paintball [artykuły sportowe], pałeczki sztafetowe, 
paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów 
[artykuły sportowe], petardy w kształcie cukierków, pierście-
nie do rzucania [gry], stoły do piłkarzyków, piłki do gier, pinia-
ty, kapiszony do pistoletów [zabawki], pistolety [zabawki], pi-
stolety do paintballa [artykuły sportowe], plansze do gry 
w warcaby, pluszowe misie, pluszowe zabawki, pławiki 
do wędkarstwa, płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pły-
wania, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabaw-
ki], podbieraki dla wędkarzy, podkowy do zabawy, pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], modele pojaz-
dów, modele przeskalowane pojazdów, pojazdy [zabawki], 
pokoiki dla lalek, pokrycie ślizgów nart, przynęty do myślistwa 
lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie, 
sztuczne, przynęty zapachowe do łowiectwa i wędkarstwa, 
przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do reperacji dar-
ni [akcesoria golfowe], przyrządy do zjeżdżania z góry po śnie-
gu, puzzle, samochody sterowane radiowo [zabawki], naciągi 
do rakiet, rakiety do gry, rakiety śnieżne, rękawice [akcesoria 
do gier], rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice 
do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, rękawki 
do pływania, ringo, rolki, rolki do stacjonarnych rowerów ćwi-
czeniowych, rowery treningowe, stacjonarne rowery trenin-
gowe,  koło do ruletki, przyrządy do wyrzucania rzutek strzel-
niczych, rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], 
sterowane radiem samochody [zabawki], sanki [artykuły spor-
towe], siatki [artykuły sportowe], siatki na motyle, skóra focza 
[pokrycia na narty], skrobaczki do nart, spławiki, spławiki 
[sprzęt wędkarski], sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery tre-
ningowe, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe uruchamia-
ne monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do te-
nisa stołowego, suspendery, szachownice, szachy [gra], broń 
do szermierki, maski do szermierki, rękawice do szermierki, 
aparatura do sztuk magicznych, pokrycie ślizgów nart, śmiesz-
ne rzeczy [atrapy], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, 
uchwyty do świeczek choinkowych, tarcze elektroniczne, tar-

cze strzelnicze, maski teatralne, stoły do tenisa stołowego, 
aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, siatki tenisowe, tor-
by na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, 
trampoliny, trapezy jako uprząż do desek windsurfingowych, 
rowery stacjonarne treningowe, trik-trak [gra], tyczki do upra-
wiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uprząż wspinaczko-
wa, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], 
wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby [gry], warcaby 
[gry], haczyki do wędkarstwa, podbieraki do wędkarstwa, 
sprzęt do wędkarstwa, wędki, więcierze [pułapki na ryby], 
worki treningowe, wosk do nart, wózki na torby golfowe, 
wrotki, uprząż do wspinaczki, zabawki, zabawki dla zwierząt 
domowych, zabawki ruchome, zabawki wypchane, balony 
do zabawy, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, 
urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, zdrapki 
do gier loteryjnych, żetony do gier, żetony do gier hazardo-
wych, żyłki wędkarskie, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu 
kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi bi-
bliotek objazdowych, chronometria na imprezach sporto-
wych, cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo 
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], usłu-
gi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, 
informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], studia filmowe, 
wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże, 
gimnastyka [instruktaż], salony gier, usługi gry świadczone 
on-line, gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, 
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, instruktaże tłumaczenia języka migo-
wego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi 
kasyn [gry hazardowe], usługi klubowe w zakresie rozrywki 
lub nauczania, usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji], 
usługi kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konfe-
rencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie 
książek, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, or-
ganizowanie loteri, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, 
montaż taśm wideo, usługi muzeów [wystawy], wypożycza-
nie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach 
wideo [filmowanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, 
nauczanie religii, nocne kluby, wypożyczanie sprzętu do nur-
kowania, organizowanie obozów sportowych, usługi obozów 
wakacyjnych [rozrywka], obsługa pól golfowych, obsługa sal 
kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie 
balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowa-
nie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, orga-
nizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestry, parki roz-
rywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż rekla-
mowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, kształcenie 
praktyczne [pokazy], producenckie usługi muzyczne, produk-
cja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na ta-
śmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne 
[produkcja], przedszkola, przedszkola [nauczanie], planowa-
nie przyjęć [rozrywka], publikacje elektroniczne on-line ksią-
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żek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line 
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, 
realizacja spektakli, nauczanie religii, usługi reporterskie, re-
zerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozryw-
ce, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale 
koncertowe, salony gier, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, wystawia-
nie spektakli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego 
z wyjątkiem pojazdów, sporządzanie napisów [np. do filmów 
w wersji oryginalnej], sprawdziany edukacyjne, wynajmowa-
nie stadionów, studia filmowe, usługi studia nagrań, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, szkoły z internatem, montaż 
taśm wideo, produkcja filmów na taśmach wideo, wypoży-
czanie taśm wideo, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyj-
ne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka 
migowego, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i urzą-
dzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi 
bibliotek objazdowych, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], 
usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego 
publikacji innych niż do celów reklamowych, usługi prezente-
rów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
reporterskie, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usłu-
gi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wynajmowa-
nie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wynajmowanie stadionów, informacje o wypoczynku, wypo-
życzanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypoży-
czanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do stu-
diów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wy-
pożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, 
wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypoży-
czanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nur-
kowania, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie 
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie 
zabawek, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edu-
kacją, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo zawodowe 
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], organizowanie 
zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów, tre-
sura zwierząt.

(210) 466391 (220) 2017 01 18
(731) BETA BIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) cardio-glucanoat L
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne,  dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, 29 galaretki, dżemy, kompot, mleko 
i produkty mleczne, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów.

(210) 466395 (220) 2017 01 18
(731) EMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) TFX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetycz-
na żywność i substancje do celów leczniczych lub weteryna-
ryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunko-

we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungi-
cydy, herbicydy.

(210) 466398 (220) 2017 01 18
(731) IMPET COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ci

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, baterie galwanicz-
ne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, panele 
fotowoltaiczne, elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy], 
głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektrycz-
ne], przewody, przewody elektryczne, kable koncentryczne, 
kable optyczne [światłowody], kable USB do aparatów, listwy 
zasilające, listwy antyprzepięciowe, rozgałęziacze, kamery 
wideo, kasety wideo, kasety wideo z grami, kasety barwiące 
do drukarek igłowych, kasety barwiące do kas fiskalnych, kla-
wiatury komputerowe, lasery optyczne, lasery nie do celów 
medycznych, magnetyczne nośniki danych, czytniki kart, 
myszy [informatyka], nadajniki sygnałów elektronicznych, 
nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informa-
cji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, odtwa-
rzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, pamięci 
komputerowe, pamięci flash, podkładki pod myszy kompu-
terowe, programy gier komputerowych, przenośny radiowy 
sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne, radia 
samochodowe, radio pagery, skanery [informatyka], od-
twarzacze multimedialne, telefony przenośne, telekopiarki, 
słuchawki na uszy, głośniki, urządzenia do ładowania aku-
mulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, 
urządzenia do zdalnego sterowania, zasilacze, zasilacze AC/DC 
uniwersalne, zasilacze do kamer i aparatów, zasilacze do no-
tebooków, UPS -y zasilacze awaryjne, uniwersalne zasilacze 
samochodowe do notebooków ze złączem USB, ładowarki 
samochodowe, zasilacze 12V, źródła LED liniowe, telefony 
komórkowe, wzmacniacze audio, zestawy słuchawkowe, ka-
mery internetowe, 35 prowadzenie usług w zakresie: handlo-
wych informacji i porad udzielanych konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], agencji importowo-eksportowej, 
prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, organizowania wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, roz-
powszechniania materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, 
druki, próbki], reklamy za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnia-
nia ogłoszeń reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usług prowadzenia sprzedaży w sklepach 
i/lub hurtowniach produktów: obudowy wodoodporne 
do aparatów i sprzętu elektronicznego, żarówki LED, żarówki 
energooszczędne, taśmy LED, oświetlenie dekoracyjne, agre-
gaty prądotwórcze, moduły LED, ekrany LED, torby, pokrow-
ce i plecaki do notebooka, kable USB z funkcją ładowania, 
akcesoria i pokrowce oraz obudowy do telefonów komórko-
wych, kartridże do drukarek, aplikatory do drukarek, tonery 
do drukarek, wałki lub bębny do tonerów, płyty DVD, płyty 
CD, słuchawki, mikrofony, kamery internetowe, aparaty cyfro-
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we, piloty bezprzewodowe, joysticki, kierownice - joysticki, 
stacje dokujące do notebooków, huby USB, obudowy kom-
puterowe, odtwarzacze muzyki i video, zestawy klawiatura 
i mysz przewodowe i bezprzewodowe, ramki cyfrowe foto-
graficzne, etui na płyty CD/DVD, kieszenie na dyski twarde, 
akcesoria sieciowe, odtwarzacze i nagrywarki DVD, wieże 
audio, głośniki samochodowe, akcesoria GPS, antyradary, ba-
terie do aparatów i kamer video, ładowarki, klawiatury, myszy 
do komputerów, podkładki pod myszy, słuchawki, głośniki, 
kable komputerowe, akcesoria elektryczne, środki czyszczą-
ce do komputerów, monitorów, ekranów, zestawy czyszczą-
ce do LCD, PLAZMA, TV, LCD, CRT i notebooków, płyty czysz-
czące do CD-ROM i DVD, płyty czyszczące do DVD, pudełka 
na nośniki danych, stojaki pod notebooki, akcesoria do note-
booków, etui aluminiowe, akcesoria audio - tak by umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 42 prowadzenie usług w zakresie: analizy sys-
temów komputerowych, doradztwa w sprawach sprzętu 
komputerowego, doradztwa w zakresie oprogramowania 
komputerowego, instalowania oprogramowania kompute-
rowego, programowania komputerów, projektowania sys-
temów komputerowych, projektowania oprogramowania 
komputerowego, konserwacji oprogramowania kompute-
rowego, odzyskiwania danych komputerowych, usługi w za-
kresie ochrony antywirusowej, utrzymywanie i tworzenie 
stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczania opro-
gramowania komputerowego.

(210) 466414 (220) 2017 01 18
(731) ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, 

Paryż, FR
(540) PIWNI KOLEDZY

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwa.

(210) 466435 (220) 2017 01 19
(731) EKSPERCI LEASINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EKSPERCI LEASINGU

(531) 26.01.06, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pomóc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi pośrednictwa w handlu, 36 doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 

leasing finansowy, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożycz-
ki [fïnansowanie], usługi finansowania, usługi ubezpieczenio-
we, analizy finansowe.

(210) 466436 (220) 2017 01 19
(731) FUNDACJA INTELLIGENT TECHNOLOGIES, Warszawa
(540) Im2 be

(531) 26.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 adaptory elektryczne aerometry, akceleratory 
cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory 
elektryczne do pojazdów, akustyczne sygnalizatory, alarmy, 
alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożaro-
we, alidady części składowe przyrządów optycznych, alkoho-
lomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, 
anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy dla chemii, 
aparaty kinematograficzne, aparaty fotograficzne, aparaty 
rentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry opty-
ka, astronomia urządzenia i przyrządy, audiowizualne urządze-
nia dydaktyczne, automaty biletowe, automaty muzyczne 
uruchamiane monetą szafy grające, automatyczne sekretarki, 
automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach po-
jazdów, automatyczne wyłączniki czasowe z wyłączeniem 
zegarmistrzostwa, balony meteorologiczne, bankomaty, baro-
metry, baterie celki, baterie anodowe, baterie do oświetlania, 
baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie 
galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, be-
tatrony, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia do dziurko-
wania kart, błyskowe żarówki do lamp fotografika, boje 
do oznakowania torów wodnych, boje sygnalizacyjne, boje 
znakowe oznakowanie torów wodnych, bransoletki identyfi-
kacyjne kodowane magnetyczne, brzęczyki, busole, celki aku-
mulatorowe, celowniki fotograficzne, celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, 
cewki dławikowe impedancje, cewki elektromagnetyczne, 
cewki elektryczne, cewki elektryczne karkasy na, chipy układy 
scalone, chipy z kodem DNA, chromatografy do celów labora-
toryjnych, chronografy aparaty rejestrujące przebieg zjawiska 
w czasie, ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, ciśnienie 
w oponach pojazdów sygnalizatory automatyczne spadku, 
cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek klepsydry, często-
tliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrome-
tryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, 
czujniki znaczników stolarstwo, czytniki sprzęt przetwarzania 
danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycz-
nych, dalekopisy, dalmierze, odległościomierze, densymetry, 
destylacja aparatura do do celów naukowych, diody świecące 
LED, dozorowanie urządzenia elektryczne do,  dozowanie 
urządzenia do, dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne 
urządzenia sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, drut mie-
dziany izolowany, druty przewody elektryczne, druty przewo-
dy telefoniczne, druty przewody telegraficzne, druty ze sto-
pów metali bezpieczniki topikowe, dyfrakcja aparatura 
do mikroskopia, dyktafony, dynamometry siłomierze, dyski 
do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audiowideo, dyski 
kompaktowe CD - ROMy, dyski magnetyczne, dyski oblicze-
niowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków kom-
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puterowych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki 
urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne, 
dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dzwonki 
sygnalizacyjne, dźwięk urządzenia do transmisji, dźwignie 
bezmiany wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuw-
nikowe, ekrany fotografika, ekrany fluoryzujące, ekrany projek-
cyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, elektro-
lizery, elektroniczne pióra świetlne ekranopisy, elektryczne 
instalacje przeciw włamaniowe, elektryczne urządzenia kon-
trolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidia-
skopy rzutniki, ergometry, etui na okulary, etui na pincenez, 
etykietki na towarach elektroniczne, falomierze, fałszywe mo-
nety wykrywacze, filmy błony naświetlone, filmy animowane 
rysunkowe, filmy kinematograficzne urządzenia do montażu, 
filmy kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animo-
wane, filtry fotografika, filtry do masek do oddychania, filtry 
promieni ultrafioletowych do fotografiki, fizyka urządzenia 
i przyrządy, fotograficzne suszarki do klisz, fotokopiarki, foto-
metry, frankowanie urządzenia do kontroli, futerały na przyrzą-
dy i aparaturę fotograficzną, galenit kryształy detektory, gal-
wanometry, 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 du 
przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnier-
skie, hologramy, igły gramofonowe, igły gramofonowe urzą-
dzenia do wymiany, identyfikacyjne bransoletki kodowane 
magnetyczne, induktory elektryczność, inkubatory dla kultur 
bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje 
tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe infor-
matyka, iskrochrony, jeździeckie kaski, kable elektryczne, kable 
koncentryczne, kable optyczne światłowody, kable rozrucho-
we do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery 
wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, 
kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elek-
trycznych, karty magnetyczne zakodowane magnetycznie, 
karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym 
lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, ka-
ski jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania 
sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze przyrządy pomia-
rowe, klawiatury komputerowe, klepsydry czasomierze, koce 
strażackie, kodery magnetyczne, kodery magnetyczne, kodo-
wane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory 
elektryczne, kola ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombi-
nezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, kom-
paktowe dyski audiowideo, kompaktowe dyski CDROMy, 
komparatory, kompasy przyrządy pomiarowe, kompasy okrę-
towe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, kom-
putery drukarki do, komputery przenośne, komputery przeno-
śne podręczne, komunikacja wewnętrzna urządzenia do, 
komutacja aparatura elektryczna do, komutatory, kondensato-
ry, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, kosmo-
grafia przyrządy do, krawiectwo miarki, krokomierze pedome-
try, kuwety fotograficzne, kwasomierze aerometry, 
kwasomierze do akumulatorów, laboratoria odzież przezna-
czona do użycia w, laboratoryjne wagi, laktodensymetry, lak-
tometry mlekomierze, lampy błyskowe fotografia, lampy 
ciemniowe fotografika, lampy ciemniowe fotografika, lampy 
elektronowe, lampy elektronowe próżniowe radio, lampy 
elektronowe wzmacniające, lampy katodowe, lampy optycz-
ne, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy 
wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lampy wyła-
dowcze elektryczne rurowe inne niż do oświetlenia, lasery 
nie do celów medycznych, latarnie magiczne aparaty projek-

cyjne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomie-
rze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, 
linijki przyrządy miernicze, linki do pionów, liny do sond, logi 
instrumenty pomiarowe, lornetki, lotnicy kombinezony 
ochronne dla, lunety celownicze do broni palnej, lupy optyka, 
lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuszki do okula-
rów, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, ma-
gnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identy-
fikujące, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji 
zderzeń, manekiny reanimacyjne przyrządy dydaktyczne, ma-
nometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten 
bezprzewodowych, maszyny księgujące maszyny sumujące, 
materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble labora-
toryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mecha-
nizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, me-
gafony, membrany akustyka, membrany do aparatury nauko-
wej, miarki przyrządy miernicze, miarki ciesielskie, miary, 
mierniki przyrządy pomiarowe, mierniki czasu naświetlania 
światłomierze, migacze światła sygnalizacyjne, migawki wyzwa-
lacze – fotografika, migawki fotografika, mikrofony, mikrometry, 
mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory 
hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, 
monitory ekranowe, montaż filmów kinematograficznych 
urządzeniu do, motopompy strażackie, myszy informatyka, 
nadajniki telekomunikacja, nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe informaty-
ka, napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici 
identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, ni-
welatory poziomnice przyrządy do ustalania linii poziomej, 
noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji  
magnetyczne, nośniki informacji optyczne, nośniki płyt ciem-
niowych fotografika,  notesy elektroniczne, nurkowanie maski 
do, obciążenia do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond, 
obiektywy soczewki optyka, obiektywy soczewki do astrofo-
tografii, obuwie zabezpieczające przed wypadkami promie-
niowaniem i ogniem, obwody drukowane, ochraniacze przed 
udarem napięciowym, ochraniacze zębów, ochronne maski, 
ociekacze do suszenia prac fotograficznych suszarki, odbiorni-
ki audio i wideo, odbitki fotograficzne suszarki do, odbitki foto-
graficzne urządzenia do nabłyszczania, odgromniki, odległość 
przyrządy do pomiaru, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież 
azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed 
ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami napromieniowa-
niem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona 
do użycia w laboratoriach, ogień odzież chroniąca przed, ogni-
wa przełączniki - elektryczność, ogniwa fotoelektryczne, ogni-
wa galwaniczne, ograniczniki elektryczność, ogrodzenia ze-
lektryfikowane, oktanty, okulary, okulary łańcuszki do, okulary 
optyka, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłonecz-
ne, omomierze omometry, oporniki elektryczne rezystory, 
oprawki do okularów, oprawki do pincenez, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne 
włókna przewodzące promienie świetlne światłowody, oscy-
lografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony dla strażaków 
azbestowe, osłony końcówek wyjść elektrycznych, osłony 
obiektywów optyka, osłony przeciwodblaskowe, osłony za-
bezpieczające twarze robotników, osobiste urządzenia stereo-
foniczne, oświetlenie baterie do, ozonizatory ozonatory, pa-
mięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele 
słoneczne 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, pin-
cenez łańcuszki do, pincenez sznureczki do, pincenez binokle, 
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piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, plani-
metry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowe-
go, plotery pisaki xy, płytki krzemowe obwody scalone pół-
przewodnikowe, płytki mikroskopowe pojemniki na, płyty 
do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, pochyl-
niki eklimetry, pochyłomierze, podkładki pod myszy kompute-
rowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, po-
jemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, 
polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pomiary naczynia 
szklane do, pompy strażackie, powłoki osłony kabli elektrycz-
nych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, po-
ziom wody wskaźniki, poziomnice, poziomnice rtęciowe, pół-
przewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, 
procesory centralne jednostki przetwarzania, procesory tek-
stu, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
software ładowalny, programy komputerowe nagrane, pro-
gramy sterujące komputerowe nagrane, promieniowanie 
urządzenia zabezpieczające przed nie do celów medycznych, 
prostowniki, prostowniki prądu, próby materiałowe przyrządy 
i urządzenia do, próżniomierze, pryzmaty optyka, przeglądarki 
jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, prze-
mienniki inwertory elektryczność, przenośne odtwarzacze 
mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, 
przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody 
akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, 
przezrocza aparatura kadrującą do, przezrocza fotografika, 
przezrocza fotograficzne ramki do, przyciski do dzwonków, 
przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestro-
wania odległości, przyrządy do wyznaczania azymutu, przy-
rządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy 
nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, 
przyrządy pomiarowe, przysłony fotografika, przyspieszenio-
mierze, publikacje elektroniczne moduły ładowalne, pulpity 
rozdzielcze elektryczność, puszki przełącznikowe elektrycz-
ność, radary, radia odbiorniki radiowe, radia samochodowe, 
radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, ra-
stry do fotograwiury, reduktory elektryczność, refraktometry, 
refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory pręd-
kości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestra-
tory przebytej drogi w kilometrach dla pojazdów, rejestratory 
przebytej drogi w milach dla pojazdów, reostaty, respiratory 
do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego 
oddychania, retorty, rękaw lotniskowy do wskazywania kie-
runku wiatru, rękawice azbestowe do ochrony przed wypad-
kami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed pro-
mieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice 
do ochrony przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki ka-
pilarne, rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do celów 
naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpie-
czeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wy-
padkami, skanery informatyka, skarpetki podgrzewane elek-
trycznie, skóra przyrządy do mierzenia grubości, skóry 
wyprawione przybory do pomiaru grubości, skrzynki akumu-
latorowe, skrzynki do przyłączy elektryczność, skrzynki na ba-
terie, skrzynki rozdzielcze elektryczność, słuchawki na uszy, 
słuchawki telefoniczne, soczewki zestawy wzierniki okulary, 
soczewki korekcyjne optyka, soczewki optyczne, solomierze, 
sonary hydrolokatory, sondowanie maszyny i urządzenia do, 
sondy radarowe lub ultradźwiękowe, sondy do celów nauko-
wo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany 
do pomiarów  gwintów, sprzęgacze urządzenia przetwarzania 
danych, sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia, 
sprzęt komputerowy, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiote-
legraficzny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, stat-
ki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereo-
skopy, sterowanie zdalne procesami przemysłowymi instalacje 
elektryczne do, stojaki do retort, stoliki miernicze przyrządy 

geodezyjne, strażacy osłony azbestowe dla, styki elektryczne, 
suszarki klisz fotografia, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewy-
buchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syre-
ny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze 
elektryczność, szkła kontaktowe, szkła kontaktowe pojemnicz-
ki na, szkła optyczne, szkło optyczne, szkło pokryte powłoką 
przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów, szpule 
fotografika, 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 mechanicz-
ne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze 
metronomy, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu 
zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia 
głowic nagrywanie, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy do re-
jestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy magnetyczne 
przyrządy rozmagnesowujące do, taśmy magnetyczne stacje 
dla komputerów, taśmy wideo, telefoniczne słuchawki, telefo-
niczne urządzenia nadawcze, telefony bezprzewodowe, tele-
fony komórkowe, telefony przenośne, telegrafy aparaty, tele-
kopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów 
medycznych, termostaty, termostaty do pojazdów, totalizato-
ry, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące 
napięcie, translatory elektroniczne kieszonkowe, transponde-
ry, tranzystory elektronika, tratwy ratunkowe, triody napięcio-
we, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trój-
nogi do aparatów fotograficznych,  trzepaczki strażackie, tuby 
do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elek-
trycznych, tworniki elektryczność, tyczki łaty przyrządy po-
miarowe, tygle laboratoryjne, tygle probiercze do kupelacji la-
boratoryjne, ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty 
do telefonów komórkowych, układy scalone, urynometry, 
urządzenia antyinterferencyjne elektryczność, urządzenia dia-
gnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do analizy 
inne niż do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, 
urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycz-
nego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, 
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia 
do czy szczenią płyt gramofonowych, urządzenia do destyla-
cji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, 
urządzenia do fermentacji urządzenia laboratoryjne, urządze-
nia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządze-
nia do głosowania, urządzenia do katodowania używane przy 
zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do kontroli i regula-
cji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania koresponden-
cji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, 
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urzą-
dzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia 
do nabij szczania odbitek fotograficznych, urządzenia do na-
mierzania dźwięku sonometry, urządzenia do nauczania, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobi-
stej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod 
wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do po-
miarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urzą-
dzenia do pomiaru prędkości fotografika, urządzenia do powięk-
szania fotografia, urządzenia do przelewania przepompowania 
tlenu, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia 
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania prze-
biegu zjawisk czasowych, urządzenia do rozmagnesowywa-
nia taśm magnetycznych, urządzenia do rysowaniu wykrojów 
krawieckich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do stero-
wania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek foto-
graficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia 
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do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do zapew-
nienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia elek-
trodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektro-
dynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, 
urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania promieni rentgenowskich do celów innych niż medycz-
ne, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urzą-
dzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownic-
twa, urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody, urządze-
nia kadrujące do przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla 
pojazdów komputery pokładowe, urządzenia podpowiadają-
ce dla prezenterów telewizyjnych sufler telewizyjny prompter, 
urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia 
radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia telefo-
niczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotli-
wości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem 
nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery 
optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, wagi, wagi do li-
stów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe, walizeczki z przy-
borami do autopsji badania mikroskopowe, wariometry, węże 
gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryj-
ne, wizjery do drzwi judasze, woltomierze, wskaźniki ciśnienia 
rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźni-
ki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki 
nachylenia spadku, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki pręd-
kości, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, 
wtyczki gniazdka i inne kontakty złącza elektryczne, wyjścia 
bezpieczeństwa, wykrywacze detektory, wykrywacze dymu, 
wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w prze-
myśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie 
sterowane, wypadki drogowe tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobiegania, wyroby optyczne, wysoko-
ściomierze, wyzwalacze migawek fotografia, wzmacniacze, 
wzorniki przyrządy pomiarowe, zaciski do nosa dla nurków 
i pływaków, zaciski przewodów elektryczność, zamki elek-
tryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektroma-
gnetyczne przełączniki elektromagnetyczne, zawory elektro-
magnetyczne przełączniki, zdalne sterowanie sygnałami 
aparatura elektrodynamiczna do, zdalne sterowanie zwrotni-
cami kolejowymi aparatura elektrodynamiczna do, zdjęcia 
rentgenowskie inne niż do celów medycznych, zdjęcia rentge-
nowskie filmy do naświetlone, zegary kontrolne czasomierze 
rejestrujące, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflekto-
rów punktowych, zespoły nadawcze telekomunikacja, zesta-
wy głośnomówiące do telefonów, złącza elektryczność, złącza 
do przewodów elektrycznych złącza elektryczne, złączki elek-
tryczność, znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, znaki nawigacyjne świetlne.

(210) 466441 (220) 2017 01 19
(731) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, US
(540) D DELTA HOTELS MARRIOTT

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05
(510), (511) 35 usługi franchisingowe, mianowicie oferowa-
nie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą przy 
zakładaniu i obsłudze hoteli, restauracji, klubów nocnych, 
barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów rekre-
acyjnych i do fitness, sklepów detalicznych i mieszkań wła-
snościowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
mianowicie zarządzanie i obsługa hoteli, restauracji, klubów 
nocnych, barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów 
rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych, mieszkań 
własnościowych, domów mieszkalnych i obiektów konfe-
rencyjnych oraz kurortów z własnością wakacyjną na rzecz 
osób trzecich, usługi sklepów detalicznych, usługi doradz-
twa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zapewnianie 
obiektów do użytku urządzeń i wyposażenia biurowego, 
usługi handlu detalicznego poprzez Internet, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów, administrowanie 
działalności gospodarczej, usługi planowania spotkań bizne-
sowych, udostępnianie obiektów na zjazdy i konferencje biz-
nesowe, zarządzanie, wypożyczanie i wynajem powierzchni 
biurowych i handlowych, usługi programów lojalnościowych 
w związku z usługami hoteli i kurortów, usługi charytatywne, 
mianowicie organizowanie i prowadzenie programów wo-
lontariatów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokal-
nej, usługi w zakresie zamówień publicznych, 41 rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, organizowanie konferencji 
i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi świad-
czone przez kasyna, usługi gier hazardowych oferowane 
w, przez, poprzez, w sąsiedztwie lub w związku z hotelami 
i kurortami, kabarety, nocne kluby, organizowanie biletów 
i rezerwacji na pokazy oraz inne imprezy rozrywkowe, usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], mianowicie 
świadczenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu 
i sprzętu w dziedzinach fitness i ćwiczeń fizycznych, świad-
czenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu i sprzętu 
w zakresie tenisa, pływania, zajęć rekreacyjnych, jazdy na ro-
werze, golfa, sportów wodnych, jazdy konnej, jazdy na nar-
tach, dostępu do plaży i zajęć towarzyskich, usługi klubów 
golfowych, pól golfowych i instruktaż w zakresie golfa, usługi 
planowania wesel, usługi planowania wydarzeń i zarządzania 
nimi, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, kateringowe 
[obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem], usługi barów i barów koktajlowych, usługi 
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, udostęp-
nianie obiektów wielofunkcyjnych na spotkania, konferencje 
i wystawy, udostępnianie obiektów bankietowych i obiek-
tów na imprezy towarzyskie na specjalne okazje, usługi re-
zerwacji zakwaterowania w hotelach, 44 usługi ośrodków 
odnowy biologicznej [spa], mianowicie zabiegi kosmetycz-
ne na twarz, włosy, skórę i ciało, usługi manicure i pedicure, 
masaż, usługi depilacji woskiem i usługi świadczone przez 
salony kosmetyczne.

(210) 466442 (220) 2017 01 19
(731) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, US
(540) DELTA
(510), (511) 35 usługi franchisingowe, mianowicie oferowa-
nie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą przy 
zakładaniu i obsłudze hoteli, restauracji, klubów nocnych, 
barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów rekre-
acyjnych i do fitness, sklepów detalicznych i mieszkań wła-
snościowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
mianowicie zarządzanie i obsługa hoteli, restauracji, klubów 
nocnych, barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów 
rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych, mieszkań 
własnościowych, domów mieszkalnych i obiektów konfe-
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rencyjnych oraz kurortów z własnością wakacyjną na rzecz 
osób trzecich, usługi sklepów detalicznych, usługi doradz-
twa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zapewnianie 
obiektów do użytku urządzeń i wyposażenia biurowego, 
usługi handlu detalicznego poprzez Internet, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów, administrowanie 
działalności gospodarczej, usługi planowania spotkań bizne-
sowych, udostępnianie obiektów na zjazdy i konferencje biz-
nesowe, zarządzanie, wypożyczanie i wynajem powierzchni 
biurowych i handlowych, usługi programów lojalnościowych 
w związku z usługami hoteli i kurortów, usługi charytatywne, 
mianowicie organizowanie i prowadzenie programów wo-
lontariatów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokal-
nej, usługi w zakresie zamówień publicznych, 41 rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, organizowanie konferencji 
i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi świad-
czone przez kasyna, usługi gier hazardowych oferowane 
w, przez, poprzez, w sąsiedztwie lub w związku z hotelami 
i kurortami, kabarety, nocne kluby, organizowanie biletów 
i rezerwacji na pokazy oraz inne imprezy rozrywkowe, usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], mianowicie 
świadczenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu 
I sprzętu w dziedzinach fitness i ćwiczeń fizycznych, świad-
czenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu i sprzętu 
w zakresie tenisa, pływania, zajęć rekreacyjnych, jazdy na ro-
werze, golfa, sportów wodnych, jazdy konnej, jazdy na nar-
tach, dostępu do plaży i zajęć towarzyskich, usługi klubów 
golfowych, pól golfowych i instruktaż w zakresie golfa, usługi 
planowania wesel, usługi planowania wydarzeń i zarządzania 
nimi, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, kateringowe 
[obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem], usługi barów i barów koktajlowych, usługi 
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, udostęp-
nianie obiektów wielofunkcyjnych na spotkania, konferencje 
i wystawy, udostępnianie obiektów bankietowych i obiek-
tów na imprezy towarzyskie na specjalne okazje, usługi re-
zerwacji zakwaterowania w hotelach, 44 usługi ośrodków 
odnowy biologicznej [spa], mianowicie zabiegi kosmetycz-
ne na twarz, włosy, skórę i ciało, usługi manicure i pedicure, 
masaż, usługi depilacji woskiem i usługi świadczone przez 
salony kosmetyczne.

(210) 466443 (220) 2017 01 19
(731) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, US
(540) DELTA HOTELS
(510), (511) 35 usługi franchisingowe, mianowicie oferowa-
nie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą przy 
zakładaniu i obsłudze hoteli, restauracji, klubów nocnych, 
barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów rekre-
acyjnych i do fitness, sklepów detalicznych i mieszkań wła-
snościowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
mianowicie zarządzanie i obsługa hoteli, restauracji, klubów 
nocnych, barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów 
rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych, mieszkań 
własnościowych, domów mieszkalnych i obiektów konfe-
rencyjnych oraz kurortów z własnością wakacyjną na rzecz 
osób trzecich, usługi sklepów detalicznych, usługi doradz-
twa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zapewnianie 
obiektów do użytku urządzeń i wyposażenia biurowego, 
usługi handlu detalicznego poprzez Internet, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów, administrowanie 
działalności gospodarczej, usługi planowania spotkań bizne-
sowych, udostępnianie obiektów na zjazdy i konferencje biz-
nesowe, zarządzanie, wypożyczanie i wynajem powierzchni 
biurowych i handlowych, usługi programów lojalnościowych 
w związku z usługami hoteli i kurortów, usługi charytatywne, 

mianowicie organizowanie i prowadzenie programów wo-
lontariatów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokal-
nej, usługi w zakresie zamówień publicznych, 41 rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, organizowanie konferencji 
i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi świad-
czone przez kasyna, usługi gier hazardowych oferowane 
w, przez, poprzez, w sąsiedztwie lub w związku z hotelami 
i kurortami, kabarety, nocne kluby, organizowanie biletów 
i rezerwacji na pokazy oraz inne imprezy rozrywkowe, usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], mianowicie 
świadczenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu 
I sprzętu w dziedzinach fitness i ćwiczeń fizycznych, świad-
czenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu i sprzętu 
w zakresie tenisa, pływania, zajęć rekreacyjnych, jazdy na ro-
werze, golfa, sportów wodnych, jazdy konnej, jazdy na nar-
tach, dostępu do plaży i zajęć towarzyskich, usługi klubów 
golfowych, pól golfowych i instruktaż w zakresie golfa, usługi 
planowania wesel, usługi planowania wydarzeń i zarządzania 
nimi, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, kateringowe 
[obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem], usługi barów i barów koktajlowych, usługi 
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, udostęp-
nianie obiektów wielofunkcyjnych na spotkania, konferencje 
i wystawy, udostępnianie obiektów bankietowych i obiek-
tów na imprezy towarzyskie na specjalne okazje, usługi re-
zerwacji zakwaterowania w hotelach, 44 usługi ośrodków 
odnowy biologicznej [spa], mianowicie zabiegi kosmetycz-
ne na twarz, włosy, skórę i ciało, usługi manicure i pedicure, 
masaż, usługi depilacji woskiem i usługi świadczone przez 
salony kosmetyczne.

(210) 466444 (220) 2017 01 19
(731) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, US
(540) D DELTA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi franchisingowe, mianowicie oferowanie 
pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą przy zakłada-
niu i obsłudze hoteli, restauracji, klubów nocnych, barów, ośrod-
ków odnowy biologicznej, obiektów rekreacyjnych i do fitness, 
sklepów detalicznych i mieszkań własnościowych, usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, mianowicie zarządzanie i ob-
sługa hoteli, restauracji, klubów nocnych, barów, ośrodków od-
nowy biologicznej, obiektów rekreacyjnych i do fitness, sklepów 
detalicznych, mieszkań własnościowych, domów mieszkalnych 
i obiektów konferencyjnych oraz kurortów z własnością wakacyj-
ną na rzecz osób trzecich, usługi sklepów detalicznych, usługi do-
radztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zapewnianie 
obiektów do użytku urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi 
handlu detalicznego poprzez Internet, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów, administrowanie działalności gospo-
darczej, usługi planowania spotkań biznesowych, udostępnianie 
obiektów na zjazdy i konferencje biznesowe, zarządzanie, wypo-
życzanie i wynajem powierzchni biurowych i handlowych, usługi 
programów lojalnościowych w związku z usługami hoteli i kuror-
tów, usługi charytatywne, mianowicie organizowanie i prowa-
dzenie programów wolontariatów oraz projektów prac na rzecz 
społeczności lokalnej, usługi w zakresie zamówień publicznych, 
41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie 
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konferencji i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usłu-
gi świadczone przez kasyna, usługi gier hazardowych oferowa-
ne w, przez, poprzez, w sąsiedztwie lub w związku z hotelami 
i kurortami, kabarety, nocne kluby, organizowanie biletów i rezer-
wacji na pokazy oraz inne imprezy rozrywkowe, usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], mianowicie świadczenie 
usług, udostępnianie obiektów, instruktażu I sprzętu w dziedzi-
nach fitness i ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług, udostęp-
nianie obiektów, instruktażu i sprzętu w zakresie tenisa, pływania, 
zajęć rekreacyjnych, jazdy na rowerze, golfa, sportów wodnych, 
jazdy konnej, jazdy na nartach, dostępu do plaży i zajęć towarzy-
skich, usługi klubów golfowych, pól golfowych i instruktaż w za-
kresie golfa, usługi planowania wesel, usługi planowania wyda-
rzeń i zarządzania nimi, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, 
kateringowe [obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem], usługi barów i barów koktajlowych, 
usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, udo-
stępnianie obiektów wielofunkcyjnych na spotkania, konferencje 
i wystawy, udostępnianie obiektów bankietowych i obiektów 
na imprezy towarzyskie na specjalne okazje, usługi rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, 44 usługi ośrodków odnowy biolo-
gicznej [spa], mianowicie zabiegi kosmetyczne na twarz, włosy, 
skórę i ciało, usługi manicure i pedicure, masaż, usługi depilacji 
woskiem i usługi świadczone przez salony kosmetyczne.

(210) 466455 (220) 2017 01 16
(731) DELEWSKI RYSZARD, Kielce
(540) DELKAR
(510), (511) 6 druty i pręty metalowe, konstrukcje stalowe, 
drobne wyroby metalowe, metalowe wsporniki, sondy, złącz-
ki wszystkie do instalacji odgromowych, metalowe uchwyty 
i zaciski jako osprzęt do linii energetycznych, konstrukcje 
metalowe jako szkielety dla budownictwa, kratownice me-
talowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, 
sufity metalowe, metalowe wyroby konstrukcyjne do ścian 
i sufitów podwieszanych, metalowe wieszaki, łączniki, naroż-
niki, listwy wszystkie jako wyroby konstrukcyjne do ścian i su-
fitów podwieszanych, słupy i maszty metalowe, szafki pod-
tynkowe metalowe, metalowe okna, ościeżnice oraz drzwi, 
metalowe klapy i drzwiczki rewizyjne, 7 narzędzia do obrób-
ki plastycznej stali jako części maszyn, maszyny i urządzenia 
oraz części do nich przeznaczone do obróbki plastycznej 
metali oraz do obróbki skrawaniem oraz profilowej, 19 nie-
metalowe okna, drzwi i ościeżnice, niemetalowe wsporniki 
do systemów odgromowych, profile i listwy plastikowe bu-
dowlane niemetalowe, niemetalowe klapy i drzwiczki rewi-
zyjne, 40 usługi obróbki plastycznej stali, usługi skrawania, 
spawania, obróbki blacharskiej.

(210) 466458 (220) 2017 01 20
(731) UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SuperSól sól z plusem

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 sól do celów leczniczych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, 30 sól do celów spożywczych.

(210) 466488 (220) 2017 01 23
(731) CISKOWSKI MARCIN, Warszawa
(540) mechaniQ

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 informacja o naprawach, konserwacja i na-
prawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, re-
generacja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 
usługi napraw awarii pojazdów, 39 usługi pomocy drogowej 
w przypadku awarii pojazdów.

(210) 466498 (220) 2017 01 23
(731) BIAŁAS JACEK, Konin
(540) JB JACK BLANC

(531) 27.05.01, 24.01.18, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 25 odzież: koszule męskie, spodnie męskie, ma-
rynarki męskie, garnitury, swetry, krawaty, szaliki, kurtki mę-
skie, płaszcze męskie, buty.

(210) 466523 (220) 2017 01 23
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Ranigast S-O-S

(531) 29.01.15, 26.01.05, 26.11.22, 24.17.02, 05.03.15, 19.13.21
(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) 466531 (220) 2017 01 23
(731) CZUPER MAŁGORZATA, Londyn, GB
(540) Entertax
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, ba-
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dania rynkowe, badania w zakresie biznesu, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekono-
miczne prognozy, fakturowanie, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlece-
nie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywa-
nie życiorysów dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, projektowanie materiałów rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygoto-
wanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rekrutacja per-
sonelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, staty-
styczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usłu-
gi marketingowe, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunika-
cyjnych dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działal-
ności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy.

(210) 466538 (220) 2017 01 24
(731) PROSZAK WŁADYSŁAW POLIMEDIA, Rzeszów
(540) DZIEŃ ODKRYWCÓW Interaktywny Piknik Wiedzy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 466540 (220) 2017 01 24
(731) ROSEHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Rosehip

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.15, 05.01.15, 05.01.16
(510), (511) 12 opony do pojazdów, 35 zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, 37 obsługa i naprawa 
samochodów.

(210) 466554 (220) 2017 01 24
(731) NIEMIEC ROMAN F. H. LIMIT, Chorzów
(540) Stara Ponderosa
(510), (511) 43 usługi z zakresu prowadzenia restauracji 
w tym restauracji samoobsługowych, kawiarni, bufetów, 
stołówek, barów przygotowaniem i sprzedaży żywności 
i napojów na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal 
na posiedzenia i uroczystości, wypożyczenie stołów, krzeseł, 
zastawy i bielizny oraz naczyń szklanych.

(210) 466571 (220) 2017 01 16
(731) ACAR SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecinek
(540) kerg PRO

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, 
gniazdka, wtyczki i inne kontakty [elektryczne], konwerto-
ry elektryczne, przełączniki [elektryczne], przyłączeniowe 
skrzynki [elektryczność], rozgałęźniki [elektryczność], elek-
tryczna aparatura łączeniowa, osprzęt do instalacji elektrycz-
nej i elektronicznej, elektryczne urządzenia kontrolne, urzą-
dzenia sygnalizacyjne, 11 lampy elektryczne, 35 prowadzenie 
sprzedaży osprzętu elektrycznego i lamp oświetleniowych.

(210) 466649 (220) 2017 01 20
(731) Zentiva Group, a.s, Praga, CZ
(540) MILEXELIM
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 466652 (220) 2017 01 23
(731) MATUSZCZAK MACIEJ OLIMP, Łódź
(540) OLIMP bezpiecznie na wysokości od 1996

(531) 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 37 czyszczenie elewacji budynków, malowanie po-
wierzchni budynków, malowanie powierzchni wewnętrznych 
i zewnętrznych, malowanie, malowanie budynków, malowanie 
domów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, prace 
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, wynajem stalo-
wych wież, wyrównywanie betonu, uszczelnianie betonu, sprę-
żanie betonu, powlekanie betonu, polerowanie betonu, krusze-
nie betonu, usługi poziomowania betonu, usługi spulchniania 
betonu, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż izo-
lacji do budynków, montaż kotew w skałach, montaż okładziny 
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zewnętrznych ścian budynku, montaż ścian działowych karto-
nowo-gipsowych, montaż płyt ściennych, montaż paneli gipso-
wych, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi montażowe 
rusztowań budowlanych, montaż rusztowań, montaż instalacji 
przemysłowych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicz-
nych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, 
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, my-
cie, mycie okien, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków 
w trakcie budowy, zabezpieczanie przed ogniem w czasie bu-
dowy, zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników 
i robactwa, zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem szkod-
ników i robactwa, zabezpieczanie pomieszczeń przed dostę-
pem szkodników i robactwa, zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią podczas ich budowy, impregnowanie powierzchni 
preparatami do odstraszania zwierząt, usługi usuwania śniegu 
i oblodzenia z dachów, zabezpieczanie budynków przed pta-
kami, zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji metalowych, 
usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, układanie 
dachówek i płytek łupkowych, rozbiórka dachów, nakładanie 
powłok nieprzemakalnych na dachy, izolowanie dachów, izola-
cja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izola-
cja dachów, instalacja pokryć dachowych, instalacja materiałów 
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, usługi 
instalacji dachów, malowanie natryskowe, malowanie natrysko-
we metali, usługi zabezpieczania przed korozją, 40 formowanie 
betonu, zabezpieczanie przed wilgocią istniejących budynków, 
zabezpieczanie istniejących budynków przed wilgocią, piasko-
wanie, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia 
biznesowe, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, 
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, usługi edukacyjne w za-
kresie pierwszej pomocy, usługi szkoleniowe z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy.

(210) 466656 (220) 2017 01 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA HYDRO SMOOTH
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emul-
sje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, 
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosme-
tycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielę-
gnacji skory, talk i pudry do ciała, preparaty 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, dezodo-
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, 
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, 
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, 
oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze.

(210) 466658 (220) 2017 01 22
(731) RUSZEWSKI ROBERT, Łeba
(540) Just! THE CLUB

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.01.18, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 41 dyskoteki, kluby rozrywkowe, usługi klubów 
nocnych, usługi  rozrywkowe świadczone w barach.

(210) 466662 (220) 2017 01 23
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) Moje Deko

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki 
do konserwacji drewna, farby wodne, bakteriobójcze, ognio-
odporne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, 
farby stosowane w ceramice, preparaty zabezpieczające 
do metali, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze, 
zagęszczacze do farb i barwników, 17 farby, oleje i lakiery 
izolacyjne.

(210) 466664 (220) 2017 01 23
(731) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 8 SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) DIUNE HOTEL & RESORT

(531) 01.01.05, 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi 
pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach 
i pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc 
w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.

(210) 466668 (220) 2017 01 24
(731) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) Hej białcańsko gorzołka dla ceprów i górola Hej 

łyknij se jom som albo z rodzinom BIAŁCAŃSKO 
GORZOŁKA cytrynówka Słodko gorzołka łowocowo, 
warzono z cytryny.
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(531) 06.01.02, 06.19.05, 06.19.11, 25.01.15, 25.01.19, 05.07.12, 
27.05.03, 27.05.09, 27.05.13, 29.01.13

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 466669 (220) 2017 01 24
(731) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) BIAŁCAŃSKO GORZOŁKA

(531) 06.01.02, 06.19.05, 06.19.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
26.04.02, 26.04.15, 29.01.12

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 466671 (220) 2017 01 24
(731) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) BIAŁCAŃSKO GORZOŁKA

(531) 25.01.05, 25.01.25, 26.01.06, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 466696 (220) 2017 01 26
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE DYSTRYBUTOR ROKU

(531) 18.01.08, 26.11.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 

kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(210) 466697 (220) 2017 01 26
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wiadomości kosmetyczne DROGERIA ROKU

(531) 02.03.16, 02.03.30, 25.05.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(210) 466701 (220) 2017 01 26
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE NAJLEPSZE STOISKO 

MIĘSNE

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
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(210) 466732 (220) 2017 01 26
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WH WIADOMOŚCI HANDLOWE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, film 
kinematograficzny, naświetlony, identyfikacyjne karty ma-
gnetyczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, sondy 
do celów naukowo - badawczych, urządzenia do głosowa-
nia, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do nauczania, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], broszury, czasopisma 
[periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie [wydru-
kowane], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty 
pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, ma-
teriały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], no-
tatniki [notesy], papier, periodyki [czasopisma], plansze, płytki 
grawerskie, plany, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko, publikacje drukowane, torby papierowe, ulotki, 35  
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bez-
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub re-
klamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolpor-
taż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządza-
nie indeksów informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketin-
gowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, 
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy 
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informa-
cje finansowe, sponsorowanie, udostępnianie informacji 
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
finansowania, 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 

kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(210) 466736 (220) 2017 01 26
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO

(531) 02.01.23, 17.02.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.21, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo-
darczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszech-
nianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi agencji importowo 
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
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wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(210) 466760 (220) 2017 01 27
(731) ZABOROWSKI ROMAN STEFAN, Warszawa
(540) NDF
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, 
agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściąga-
nia wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, do-
radztwo w zakresie długów, doradztwo w zakresie usług z klasy 
36, factoring, fundusze inwestycyjne wzajemne, handel waluta-
mi i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje 
finansowe, informacje bankowe, inwestycje finansowe, inwesty-
cje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania gieł-
dowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobierania czynszu, 
pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakre-
sie usług bankowych, pośrednictwo w zakresie usług z klasy 36, 
powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], 
pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finanso-
we, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób 
poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi dotyczące 
maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, wycena 
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyce-
na nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie fi-
nansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji 
w imieniu osób trzecich.

(210) 466786 (220) 2017 01 27
(731) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AstaFood

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 31 algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt, algaro-
billa (pasza dla zwierząt).

(210) 466787 (220) 2017 01 27
(731) AGROFOOD POLAND CHMIELNICKI, FERENC SPÓŁKA 

JAWNA, Nowy Sącz
(540) AGROFOOD POLAND

(531) 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, dziczyzna, jaja, łój spo-
żywczy, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, 
mrożone owoce, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa mrożone, 
wątroba, wieprzowina, wołowina, 35 usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi sprzedaży detalicznej w związku mięsem, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z owocami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z warzywami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z jajami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z olejami i tłuszczami jadalnymi, 39 magazynowanie towa-
rów, składowanie towarów, usługi przeładunkowe.

(210) 466788 (220) 2017 01 27
(731) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AstaNature

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 466789 (220) 2017 01 27
(731) AGROFOOD POLAND CHMIELNICKI, FERENC SPÓŁKA 

JAWNA, Nowy Sącz
(540) AGROFOOD POLAND
(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, dziczyzna, jaja, łój spo-
żywczy, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, 
mrożone owoce, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa mrożone, 
wątroba, wieprzowina, wołowina, 35 usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z owocami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z warzywami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z jajami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z olejami i tłuszczami jadalnymi, 39 magazynowanie towa-
rów, składowanie towarów, usługi przeładunkowe.

(210) 466790 (220) 2017 01 27
(731) KOWALSKA-CHEREK JOANNA, Warszawa
(540) achappy public relations

(531) 24.17.04, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, 
public relations, agencje public relations, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamo-
wych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamo-
wych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowa-
nych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie 
nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamo-
wej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, 
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druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie 
plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama 
pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, 
przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów rekla-
mowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, bu-
dowanie świadomości marki (branding), definiowanie celów 
komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii komunikacji 
firm, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działal-
ności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działal-
nością gospodarczą, która zajmuje się udzielaniem licencji 
na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika-
mi, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszuki-
wanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promo-
cji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, badania ryn-
kowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypomina-
nia o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie progra-
mami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patro-
natu, importowo - eksportowe agencje, usługi impresariów 
w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów pro-
mocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w ce-
lach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygoto-
wywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządza-
nie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania 
biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, eksperty-
zy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne pro-
gnozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy ryn-
kowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż gadżetów rekla-
mowych takich jak: kubki, notesy, długopisy, pamięci USB, pa-
rasoli, kalendarzy, 41 organizowanie i prowadzenie: forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, konferencji, kolokwiów, kongresów, 
seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie: konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych,  widowisk jako impresariat, loterii, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, balów, 
planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi 
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estra-

dowych, informacja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, 
o rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, 
usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów waka-
cyjnych, usługi związane z dyskotekami, usługi klubów zdro-
wia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie ksią-
żek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, fotografia, 
fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wi-
deo, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofil-
mów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi 
studia nagrań, usługi studia filmowego, wypożyczanie filmów 
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie ma-
gnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypoży-
czanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wynajem 
urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury 
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów tele-
wizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wynajem od-
biorników radiowych i telewizyjnych, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie 
do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego inne niż do celów reklamowych, usługi gier oferowa-
ne w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych, wy-
stawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, 
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy roz-
rywkowe, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzy-
ki, kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy 
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, usługi nauczania 
w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, wynajmowanie stadionów, wynajem urzą-
dzeń do gier, 42 realizowanie projektów jako usługi 
projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, 
marketingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi 
komputerowe, w szczególności tworzenie społeczności wirtu-
alnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizo-
wania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania 
udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i spo-
łecznościowych, usługi komputerowe, w tym hosting obiek-
tów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania 
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji 
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputero-
we w postaci stron internetowych zawierających informacje 
zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile oso-
biste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę 
i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umoż-
liwiającą użytkownikom on-line tworzenie profili osobistych 
obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów to-
warzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich 
informacji między wieloma obiektami on-line, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, prze-
znaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, two-
rzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, 
wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usłu-
gi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożli-
wiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, 
pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszcza-
nie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, doda-
wanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, 
współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów 
elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci tech-
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nologicznej on-line umożliwiającej użytkownikom transfer 
danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych 
o swojej tożsamości wielu obiektom on-line i między wieloma 
obiektami on-line, dostarczanie informacji technicznych 
w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych z in-
deksów i baz danych z możliwością przeszukiwania, zawierają-
cych informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy 
danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i in-
formacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i ko-
munikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obej-
mujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień 
elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i od-
bierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania 
użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji 
handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputero-
wej, dostawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs 
programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia, 
tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania 
medialnego, nabywania medialnego, usługi dostawcy apli-
kacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku w pro-
jektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii on-li-
ne i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania komputerowego nie do po-
brania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie 
i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elek-
tronicznych urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projek-
towania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych i programów 
komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie 
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, po-
wielanie programów komputerowych, programowanie kom-
puterów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsulta-
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do prze-
twarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, prace badawczo - rozwojowe nad nowy-
mi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów 
technicznych, badania naukowe, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi graficzne, usługi kartograficzne, badania 
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, projektowanie: 
opakowań, stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, 
stoisk przenośnych związanych z promocją, stylizacja [wzor-
nictwo przemysłowe], projektowanie i dekoracja wnętrz, do-
radztwo architektoniczne, usługi artystów grafików.

(210) 466791 (220) 2017 01 27
(731) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra

(540) PIPI NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, 
szerbety, konfekcja lodowa.

(210) 466793 (220) 2017 01 27
(731) JEZUTEK EWA, Zawoja
(540) ARIT
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowo-
ści, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz w zakresie 
kontaktów biznesowych, rachunkowość, księgowość i audyt, 
biuro rachunkowe.

(210) 466794 (220) 2017 01 16
(731) POL-ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLASSISTANCE

(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia ma-
jątkowe, w tym ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, 
ubezpieczenia osobowe, w tym ubezpieczenia na życie, 
ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia 
medyczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia komu-
nikacyjne, ubezpieczenia budowlane, ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej, usługi agencji ubezpieczeniowej, do-
radztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, zarządzanie 
ryzykiem ubezpieczeniowym i finansowym, ubezpieczenio-
we usługi brokerskie, usługi brokerskie w zakresie kredytów, 
usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi 
inwestycyjne, usługi finansowe, informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo 
w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, usługi w za-
kresie wyceny finansowej, usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, reasekuracja, usługi doradztwa 
związane z reasekuracją.

(210) 466797 (220) 2017 01 27
(731) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra

(540) MAGIA NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, 
szerbety, konfekcja lodowa.

(210) 466799 (220) 2017 01 27
(731) FCBIOTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) SkinProject
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, zesta-
wy kosmetyków, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne, 
balsamy do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry.
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(210) 466800 (220) 2017 01 16
(731) POL-ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Warszawa
(540) POL-ASSISTANCE
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia ma-
jątkowe, w tym ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, 
ubezpieczenia osobowe, w tym ubezpieczenia na życie, 
ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia 
medyczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia komu-
nikacyjne, ubezpieczenia budowlane, ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej, usługi agencji ubezpieczeniowej, do-
radztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, zarządzanie 
ryzykiem ubezpieczeniowym i finansowym, ubezpieczenio-
we usługi brokerskie, usługi brokerskie w zakresie kredytów, 
usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi 
inwestycyjne, usługi finansowe, informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo 
w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, usługi w za-
kresie wyceny finansowej, usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, reasekuracja, usługi doradztwa 
związane z reasekuracją.

(210) 466819 (220) 2017 01 19
(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Pszczyna
(540) MIĘSNE KĄSKI Henryka Kani

(531) 27.05.01, 02.01.11, 08.05.03
(510), (511) 29 polędwica wieprzowa, polędwica wieprzowa 
pieczona, polędwica wieprzowa plasterkowana, polędwi-
ca wieprzowa pieczona plasterkowana, szynka wieprzowa, 
szynka wieprzowa gotowana, szynka wieprzowa gotowana 
plasterkowana, szynka wieprzowa parzona, szynka mielona, 
szynka mielona prasowana, szynka piwna, szynka piwna pla-
sterkowana, szynka -tyrolska, szynka tyrolska plasterkowana, 
szynka wieprzowa pieczona, szynka wieprzowa pieczona pla-
sterkowana, szynka wieprzowa prasowana, szynka wieprzo-
wa prasowana plasterkowana, szynka mielona konserwowa, 
szynka pieczona z indyka, szynka z piersi indyka, baleron go-
towany, golonka wieprzowa prasowana plasterkowana, bo-
czek wędzony gotowany, boczek wędzony plasterkowany, 
żeberka wędzone, blok wieprzowy wędzony, bekon, blok ło-
patkowy, kiełbasa parówkowa, kabanosy, frankfuterki, kiełba-
sa biała parzona, kiełbasa ogniskowa, kiełbasa śląski kiełbasa 
toruńska, kiełbaski grillowe, kiełbasa golonkowa, kiełbasa 
szynkowa wieprzowa, kiełbasa krakowska, kiełbasa żywiec-
ka, wędliny podrobowe, pasztetowa, salceson wieprzowy, 
rolada ozorkowa, filet z indyka wędzony i pieczony szynka 
z indyka, pieczeń drobiowa, szynka drobiowa, blok pieczo-
ny z indyka, kiełbasa pieczona, pieczeń z indyka, wędliny 
drobiowe podrobowe, salceson z indyka, mięso wieprzowe, 
schab wieprzowy, boczek wieprzowy, łopatka wieprzowa, 
żeberka wieprzowe, golonka wieprzowa, boczek z kością, 
głowy wieprzowe, słonina świeża, mięso wołowe, antrykot 

wołowy, rozbratel wołowy, rostbef wołowy, kark wołowy, 
mostek wołowy, szponder wołowy, polędwica wołowa, 
mięso wołowe bez kości, mięso wołowe gulaszowe, mięso 
drobiowe, piersi z indyka, mięso cielęce, kotlet cielęcy górka, 
nerkówka, rozbratel, karkówka cielęca, żeberka cielęce, mo-
stek, goleń, gicz cielęca, cielęcina bez kości z łopatki, cielęci-
na bez kości z udźca, podroby wieprzowe, nogi wieprzowe, 
ogony wieprzowe, kości wieprzowe, konserwy mięsne, kro-
kiety spożywcze, wędliny gotowane, wędliny parzone, wę-
dliny wędzone surowe, wyroby garmażeryjne mięsne, pasz-
tety, parówki, rillets, szynki wolno gotowane, wędliny wolno 
gotowane, kiełbasy suche, kiełbasy podsuszane, wędzonki, 
przekąski mięsne, chipsy mięsne, mini parówki, szynka kon-
serwowa mięsne snacki, przekąski, paluchy mięsne, mini ka-
banosy, snacki, przekąski TO GO, chipsy, dania gotowe, ready 
to eat, posiłki gotowe.

(210) 466822 (220) 2017 01 29
(731) MENŻYŃSKA ILONA MARIA FIZJOSPORT CENTRUM 

REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ, Kraków
(540) FIZJOSPORT
(510), (511) 44 akupunktura, ambulatoryjna opieka medycz-
na, analiza kolorów (usługi kosmetyczne), analiza kosme-
tyczna, analiza zachowania do celów medycznych, analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, aromaterapia, ba-
dania medyczne, badania przesiewowe (skriningowe), bada-
nia w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności 
fizycznej, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), domowa 
opieka pielęgniarska, dopasowanie urządzeń i aparatów 
ortopedycznych, dopasowywanie protez, dopasowywanie 
protez kończyn, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, 
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdro-
wia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi 
(w zakresie zdrowia), doradztwo dotyczące psychologiczne-
go leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczą-
ce psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, 
doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich 
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla 
osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, 
doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, 
fizjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, 
konsultacje medyczne, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, 
złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), masaż, 
masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny 
shiatsu, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, masaże, 
medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów, ochro-
na zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna 
w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii 
relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opie-
ka zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna 
związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z oste-
opatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opraco-
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
organizowanie leczenia medycznego, osteopatia, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonal-
ne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie 
placówek medycznych, rehabilitacja fizyczna, świadczenie 
usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki 
zdrowotnej, terapia ciepłem (medyczna), terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, udzielanie informacji dotyczących medycyny, 
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udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie 
informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji 
medycznej, udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej 
(medyczne), usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze zwią-
zane z usługami medycznymi, usługi fizjoterapii, usługi infor-
macyjne w zakresie opieki medycznej, usługi klinik zdrowia, 
usługi masażu stóp, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób 
ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego 
bólu, usługi opieki zdrowotnej, usługi paramedyczne, usługi 
podologa, usługi poradnictwa medycznego, usługi spa me-
dycznych, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akupunk-
tury, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie chi-
ropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie 
krioterapii, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi 
w zakresie medycyny sportowej, zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie lecze-
nia medycznego, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabi-
litacji fizycznej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas 
imprez sportowych.

(210) 466832 (220) 2017 01 30
(731) DĄBROWSKA EWA, Gdańsk
(540) dieta dr Ewy Dąbrowskiej
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, pu-
blikacje w formie elektronicznej do pobrania, 16 publikacje 
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 
publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, 
książki, poradniki, broszury, 35 publikacja reklam, publikacja 
treści reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie 
materiałów reklamowych on-line, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem bloga, 41 publikowanie, publikacja czasopism, 
publikacja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie ulotek, publikowanie książek, 
publikowanie broszur, usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nie periodycznych innych niż teksty reklamowe, 
wydawanie publikacji medycznych, publikacja materiałów 
edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
publikacja prac naukowych, publikowanie podręczników 
szkoleniowych, publikowanie materiałów drukowanych, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie czaso-
pism elektronicznych, publikowanie multimedialne książek, 
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 
przygotowywanie tekstów do publikacji, udostępnianie pu-
blikacji on-line, publikacja wyników badań klinicznych, pu-
blikowanie drukowanych materiałów, edukacyjnych, publi-
kowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie 
naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie materiałów 
drukowanych innych niż teksty reklamowe, usługi publiko-
wania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki mul-
timedialnej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w for-
mie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, usługi 
pisania blogów, Instruktaż w zakresie gimnastyki, udostęp-
nianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, usługi klubów 
zdrowia i sal gimnastycznych, 43 organizowanie i udostęp-
nianie zakwaterowania tymczasowego, usługi hoteli, or-
ganizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, ośrodki 

wypoczynkowe, pensjonaty, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi w zakresie obozów 
turystycznych (zakwaterowanie), przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, bary sałatkowe, kok-
tajlbary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
hotelowe usługi cateringowe, usługi cateringu zewnętrzne-
go, kafeterie bufetowe, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie 
żywności i napojów dla gości, usługi doradcze dotyczące 
żywności, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, spersonalizowane 
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony inter-
netowej, doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepisów 
kulinarnych, udzielanie informacji związanych z przygoto-
wywaniem żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie 
sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania 
żywności, 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie reduk-
cji masy ciała, doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie 
dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, konsultacje 
z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, 
medyczne badania osób, Monitorowanie pacjentów, nadzór 
nad programami redukcji wagi, ocena kontroli wagi, opieka 
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka 
zdrowotna związana z głodówką, organizowanie zakwatero-
wania w sanatoriach, organizowanie zakwaterowania w do-
mach dla rekonwalescentów, planowanie i nadzorowanie 
diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, pla-
nowanie programów odchudzających, poradnictwo diete-
tyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, przeprowadzanie diagnozy 
chorób, sanatoria (Usługi), udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, udzielanie informacji w zakresie suplemen-
tów diety i odżywiania, udzielanie informacji żywieniowych 
w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów me-
dycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie 
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów 
medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie re-
dukcji masy ciała, usługi dietetyków, usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakre-
sie odchudzania, usługi doradztwa dietetyczno - medyczne, 
usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy 
opieki, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, 
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi farm 
zdrowia medycznego, usługi gabinetów odchudzania, usłu-
gi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
Internetu, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi lecznicze 
w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi opieki medycznej 
świadczone przez uzdrowiska (spa), usługi w zakresie kuracji 
odchudzających, usługi w zakresie pielęgnacji urody świad-
czone przez uzdrowisko Spa, usługi w zakresie planowania 
programów redukcji wagi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi 
pielęgnacji urody, 45 usługi serwisów społecznościowych 
on-line.

(210) 466846 (220) 2017 01 30
(731) PR EXPERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław
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(540) P R PR EXPERT

(531) 26.01.01, 24.15.02, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna.

(210) 466848 (220) 2017 01 30
(731) PR EXPERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) P R PR EXPERT

(531) 26.01.01, 24.15.02, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna.

(210) 466860 (220) 2017 01 30
(731) BAŃCZYK BOGDAN, Mikołów
(540) KAJA BUDOWNICTWO MODUŁOWE
(510), (511) 6 przenośne budynki modułowe z metalu, 
kontenery transportowe z metalu, przenośne metalowe 
segmenty biurowe i mieszkalne, konstrukcje metalowe 
i ich części, 37 przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków 
w trakcie budowy, tapetowanie, budownictwo, budownic-
two przemysłowe, budowanie, konstruowanie i instalowa-
nie obiektów mieszkalnych i przemysłowych, 39 wynajem 
i dzierżawa pojazdów silnikowych, wynajem i wypożyczanie 
kontenerów, transport drogowy, transport samochodowy, 
usługi transportowe, 43 wynajmowanie przenośnych seg-
mentów biurowych i mieszkalnych, wypożyczanie konstruk-
cji przenośnych takich jak składane kontenerowe zabudowy 
biurowe i mieszkalne.

(210) 466863 (220) 2017 01 30
(731) WIECZOREK-WIŚNIEWSKA ANNA STUDIO 

KOMUNIKACJI ROZWOJU I ZMIANY, Warszawa
(540) MANUFAKTURA Rozwoju
(510), (511) 16 książki, 35 analizy, badania dot. działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność kulturalna, coaching, edukacje.

(210) 466864 (220) 2017 01 30
(731) AMAGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zgierz

(540) M Amagraf Wyższy poziom poligrafii

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.21, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i prze-
twórstwa, maszyny drukujące i zszywające, maszyny 
do stereotypii.

(210) 466879 (220) 2017 01 30
(731) GROMGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) Gromgaz Serwis Urządzeń Grzewczych

(531) 01.15.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje grzewcze, 37 montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych.

(210) 466890 (220) 2017 01 30
(731) GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, Giżycko
(540) GIŻYCKO

(531) 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 466907 (220) 2017 01 30
(731) PARTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HELPZY
(510), (511) 38 agencje informacyjne, automatyczny transfer 
danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyj-
nych, bezpieczna poczta elektroniczna, bezpieczna transmi-
sja danych, dźwięków lub obrazów, bezprzewodowa elek-
troniczna transmisja faksymile, bezprzewodowa transmisja 
elektroniczna sygnałów głosowych, bezprzewodowe elek-
troniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowe elektro-
niczne przesyłanie danych, bezprzewodowy transfer danych 
za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodo-
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wej [WAP], bezprzewodowy transfer danych przez Internet, 
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, cy-
frowa transmisja głosu, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/
lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie doku-
mentów online za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, dostarczanie informacji komunikacyjnych, emisja fil-
mów za pośrednictwem Internetu, emisja treści wideo, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie progra-
mów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Interne-
tu, nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednic-
twem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci 
bezprzewodowych, podcasting, transmisja cyfrowych pro-
gramów audio i wideo przez światową sieć komputerową, 
transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, trans-
misja danych wideo za pośrednictwem Internetu, transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja podkastów, transmi-
sja danych i nadawanie danych, transmisja audio, transmisja 
strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja treści gene-
rowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, 
udzielanie dostępu do telewizji internetowej, usługi emisji 
treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Interne-
tu, usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole 
internetowym (IPTV), usługi w zakresie internetowych emisji 
radiowych, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, 
dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elek-
tronicznej, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za po-
średnictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, 
elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą 
terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, elek-
troniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą ter-
minali komputerowych, elektroniczna transmisja danych, 
elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczna 
transmisja instrukcji, elektroniczna transmisja wiadomości, 
danych i dokumentów, elektroniczna transmisja wiadomości, 
elektroniczna wymiana danych, elektroniczna wymiana da-
nych przechowywanych w bazach danych dostępnych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna 
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, 
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, 
elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne 
przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem 
Internetu, elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne 
przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie wiadomości, 
elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficz-
nych i ilustracji przez światową sieć komputerową, elek-
troniczne usługi przekazywania wiadomości, elektryczna 
transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego 
przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, fora 
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, fo-
rum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla - ), kompute-
rowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą ko-
dów dostępu lub terminali, komputerowa transmisja 
wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie 
danych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem poko-
jów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów interne-
towych, komunikacja pomiędzy komputerami, komunikacja 
przez terminale komputerowe, komunikacja przez sieci świa-
tłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, 
poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja 
za pomocą systemów poczty elektronicznej, komunikacja 
za pośrednictwem blogów online, komunikacja za pośred-

nictwem analogowych i cyfrowych terminali komputero-
wych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci 
prywatnych [VPN], komunikacja za pośrednictwem systemu 
interaktywnych odpowiedzi głosowych [IVR], łączność kom-
puterowa do przesyłania informacji, łączność poprzez termi-
nale komputerowe, łączność za pomocą komputera, łącz-
ność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub 
Internetu, międzynarodowa transmisja danych, międzynaro-
dowy transfer danych, międzystanowe usługi telefoniczne, 
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], obsługa 
chatroomów, obsługa lokalnych sieci komputerowych, od-
bieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elek-
tronicznej, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiado-
mości, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową lub bazami danych, 
poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocz-
towe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przekazy-
wanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednic-
twem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie 
informacji za pomocą komputera, przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przeka-
zywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompu-
terowych oraz Internetu, przekazywanie wiadomości za po-
mocą komputerów, przekierowanie wszelkiego rodzaju 
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości 
internetowych], przesyłanie danych przy wykorzystaniu elek-
tronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia 
telefonicznego, przesyłanie danych za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyła-
nie informacji drogą online, przesyłanie informacji przez sieci 
bezprzewodowe lub kablowe, przesyłanie informacji przez 
sieci komputerowe, przesyłanie informacji za pomocą pocz-
ty elektronicznej, przesyłanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, przesyłanie komunikatów o zagrożeniu [za 
pośrednictwem środków elektronicznych], przesyłanie 
on-line kartek z życzeniami, przesyłanie oprogramowania 
do rozrywki interaktywnej, przesyłanie poczty elektronicznej 
[usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektronicz-
ną], przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, przesy-
łanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messa-
ging), przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny 
internetowej, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci 
komputerowych, przesyłanie zamówień drogą elektro-
niczną, przydzielanie dostępu do Internetu, przydzielanie 
dostępu do światowych sieci komputerowych, przydzie-
lanie użytkownikom dostępu do Internetu, retransmisja 
wiadomości [elektroniczna], satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej online, 
świadczenie centralnych usług rozdzielczych dla elektronicz-
nych sieci łączności, świadczenie usług komunikacji głosowej 
przez Internet, świadczenie usług łączności on-line, świad-
czenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów 
rozmów [chatroom], świadczenie usług poczty elektronicz-
nej [email], świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail], 
świadczenie usług w zakresie faksowania za pomocą poczty 
elektronicznej, telekomunikacja za pomocą terminali kom-
puterowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, te-
legrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, 
transfer strumieniowy danych, transmisja danych, transmisja 
danych drogą kablową, transmisja danych i informacji za po-
średnictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, 
transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, trans-
misja danych przez Internet, transmisja danych przez kompu-
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tery, transmisja danych wspomagana komputerowo, 
transmisja danych za pomocą środków elektronicznych, 
transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, 
transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizual-
nych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub 
Internetu, transmisja informacji pomiędzy komputerami 
a stacjami roboczymi, transmisja i odbiór wiadomości za po-
mocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, transmisja 
informacji przez komputery przyłączone do tej samej sieci 
telematycznej, transmisja plików cyfrowych, transmisja pli-
ków danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja pli-
ków danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików 
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji 
strumieniowej przez światową sieć komputerową, transmisja 
skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja 
skomputeryzowanych danych drogą kablową, transmisja 
strumieniowa danych, transmisja strumieniowa materiałów 
wideo w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów 
dźwiękowych w Internecie, transmisja strumieniowa mate-
riałów audio i wideo w Internecie, transmisja sygnałów za-
wierających dźwięk, obraz i dane, transmisja treści audio i wi-
deo za pośrednictwem sieci komputerowych, transmisja 
treści multimedialnych przez Internet, transmisja wiadomo-
ści za pośrednictwem mediów elektronicznych, transmisja 
wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych onli-
ne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udo-
stępnianie linii do czatów przy wykorzystaniu Internetu, udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
udostępnianie on-line list listserv do przesyłania wiadomości 
między użytkownikami komputerów, udostępnianie online 
elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania 
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udo-
stępnianie online forów do przesyłania wiadomości między 
użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów roz-
mów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości 
pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie 
pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów spo-
łecznościowych, udostępnianie pokojów rozmów [cha-
troomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy 
i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, udo-
stępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych 
tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy 
użytkownikami komputerów, udostępnianie połączeń tele-
komunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, udostęp-
nianie sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie urządzeń 
transmisyjnych umożliwiających wymianę danych drogą 
elektroniczną, udostępnianie usług wirtualnej sieci prywat-
nej [VPN], udostępnianie wirtualnych środków umożliwiają-
cych użytkownikom komputerów porozumiewanie się 
w czasie rzeczywistym, udzielanie dostępu do globalnej 
komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, 
umożliwianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci 
komputerowej, usługa łączności elektronicznej za pomocą 
komputera, usługi chat roomów, usługi chatroomów, usługi 
dostarczania wiadomości elektronicznych, usługi dostaw-
ców internetu (ISP), usługi dostawców usług internetowych 
(ISP), usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do ogólno-
światowej sieci komputerowej, usługi dotyczące bramek te-
lekomunikacyjnych, usługi elektronicznej skrzynki poczto-
wej, usługi elektronicznej transmisji danych, usługi 
elektronicznej transmisji instrukcji, usługi elektronicznej wy-
miany danych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usłu-
gi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem kompute-
rów, usługi komunikacji komputerowej umożliwiające 
przesyłanie informacji, usługi komunikacji między bankami 
danych, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna 

transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami 
komputerów, usługi komunikacyjne w zakresie wideokonfe-
rencji, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, usługi krótkich wiadomości tekstowych [SMS], 
usługi łączności komputerowej, usługi łączności między 
komputerami, usługi łączności on-line, usługi łączności 
skomputeryzowanej, usługi łączności świadczone w Interne-
cie, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elek-
tronicznych, usługi on-line, mianowicie przesyłanie wiado-
mości, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu 
i innych sieci przesyłu danych, usługi poczty elektronicznej, 
usługi poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, usługi 
poczty elektronicznej i transmisji faksów, usługi poczty elek-
tronicznej dotyczące danych i głosu, usługi poczty elektro-
nicznej dotyczące danych, usługi pokojów rozmów [chatro-
om] dla serwisów społecznościowych, usługi połączeń 
internetowych dla klientów indywidualnych i jednostek go-
spodarczych, usługi przesyłania danych komputerowych, 
usługi przesyłania danych, usługi przesyłania wiadomości 
online, usługi przesyłu danych, usługi telefonii komputero-
wej, usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi 
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi 
telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczą-
cych sieci światłowodowej, usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali w Internecie i innych mediach, usługi tele-
komunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extra-
net, usługi transmisji danych, usługi transmisji danych po-
między systemami komputerowymi połączonymi w sieć, 
usługi transmisji komputerowej, usługi transmisji strumienio-
wej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, usługi transmisji 
wideo na żądanie, usługi transmisyjne w sieci WWW [webca-
sting], usługi w zakresie elektronicznej transmisji wiado-
mości, usługi w zakresie elektronicznej transmisji, usługi 
w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie po-
łączeń wzajemnych banków danych, usługi w zakresie 
przesyłania elektronicznych wiadomości głosowych, usługi 
w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie 
telefonii internetowej, usługi w zakresie transmisji typu nar-
rowcasting [audiowizualny przekaz kierunkowy], usługi w za-
kresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości 
elektronicznych, usługi wideotekstowe, usługi wysyłania 
wiadomości multimedialnych [MMS], usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń, usługi związane z elektro-
nicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi 
związane z przesyłaniem poczty elektronicznej, wewnątrz-
stanowe usługi telefoniczne, wiadomości elektroniczne, 
wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, 
wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych 
i obrazów, wspomagane komputerowo przesyłanie obra-
zów, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i obrazów, wspomagane komputerowo przesyłanie wiado-
mości, wymiana danych elektronicznych, wymiana wiado-
mości za pomocą transmisji komputerowej, wynajem czasu 
dostępu do serwera baz danych, wynajem skrzynek poczty 
elektronicznej, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, wynajmowanie czasu dostępu 
do światowych sieci komputerowych, wysyłanie i odbieranie 
elektronicznych wiadomości, wzajemna komunikacja kom-
puterowa, zapewnianie dostępu do danych w sieciach kom-
puterowych, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci 
on-line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu 
do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, za-
pewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, 
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zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu da-
nych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, zapewnianie dostępu do Internetu, zapewnianie do-
stępu do Internetu dla osób trzecich, zapewnianie dostępu 
do informacji za pośrednictwem sieci danych, zapewnianie 
dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie do-
stępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu 
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów 
internetowych, zapewnianie dostępu do informacji za po-
średnictwem Internetu, zapewnianie dostępu do Internetu 
i innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do sie-
ci komputerowych, zapewnianie dostępu do sieci kompute-
rowych i do Internetu, zapewnianie dostępu do światowych 
sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, zapew-
nianie dostępu do światowej komputerowej sieci informa-
cyjnej, zapewnianie dostępu do światowej sieci komputero-
wej w celu przesyłania i rozpowszechniania informacji, 
zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, za-
pewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu komputerowego do sieci telekomuni-
kacyjnych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do baz danych i do Internetu, zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami da-
nych i z Internetem, zapewnianie dostępu wielostanowisko-
wego do globalnych komputerowych sieci informacyjnych 
do transferu i rozpowszechniania szerokiego zakresu infor-
macji, zapewnianie elektronicznych łączy danych, zapewnia-
nie i wynajmowanie czasu dostępu do sieci komputerowych, 
zapewnianie komunikacji między komputerami, zapewnia-
nie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, zapewnia-
nie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komu-
nikacyjnej lub baz danych, zapewnianie usług w zakresie 
łączności za pośrednictwem przekazywania ramek [frame 
relay] do transferu danych, zapewnianie użytkownikom do-
stępu do Internetu (dostawcy usług), zapewnianie wielu 
użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu 
do Internetu, zapewnianie wielu użytkownikom dostępu 
do globalnej sieci komputerowej, 42 administracja serwera-
mi pocztowymi, administracja serwerów, administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktuali-
zowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktu-
alizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy 
komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania 
dotyczące przetwarzania danych, badania przy użyciu analiz 
porównawczych w zakresie wydajności systemów kompute-
rowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w za-
kresie efektywności systemów komputerowych, badania 
dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania technicz-
ne dotyczące komputerów, badania technologiczne doty-
czące komputerów, badania w dziedzinie komputerów, ba-
dania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania 
w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania 
z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów tech-
nicznych, badania związane ze skomputeryzowaną automa-
tyzacją procesów administracyjnych, badania związane 
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysło-
wych, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputero-
wym przy użyciu oprogramowania, doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, eksplora-
cja danych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie i opracowywanie systemów komputerowych, projek-
towanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryfe-
ryjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowy-

wanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projek-
towanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywa-
nia danych, integracja systemów i sieci komputerowych, 
konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i te-
stowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i opro-
gramowania, opracowywanie komputerów, opracowywanie 
sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu komputero-
wego, opracowywanie systemów do przesyłania danych, 
opracowywanie systemów komputerowych, opracowywa-
nie systemów przechowywania danych, opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, opracowywanie urządzeń 
do przetwarzania danych, planowanie, projektowanie i roz-
wój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, pro-
jektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej 
transmisji danych, projektowanie i opracowywanie aparatu-
ry, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji da-
nych, projektowanie i opracowywanie systemów do wpro-
wadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania 
i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie 
urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie kompute-
rów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawoz-
dawczości handlowej, projektowanie systemów magazyno-
wania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, projektowanie urządzeń do przetwa-
rzania danych, przygotowywanie programów komputero-
wych do przetwarzania danych, rozwiązywanie problemów 
w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytko-
wą, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, systemy 
komputerowe (analizy - ), usługi w zakresie kopiowania i kon-
wersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie 
badań komputerowych, usługi technologiczne w zakresie 
komputerów, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi 
migracji danych, usługi komputerowe on-line, usługi kompu-
terowe do analizy danych, usługi doradcze i informacyjne 
w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi 
diagnostyki komputerowej, usługi analityczne w zakresie 
komputerów, udzielanie informacji na temat projektowania 
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci kompu-
terowych, tworzenie platform komputerowych na rzecz 
osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych 
na telefony komórkowe, tworzenie cyfrowych znaków wod-
nych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyski-
wania systemów informatycznych, usługi w zakresie projek-
towania i programowania komputerów, usługi w zakresie 
sieci komputerowej, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzę-
cie i oprogramowaniu komputerowym, zarządzanie projekta-
mi informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwa-
rzania danych [EDP], zarządzanie projektami komputerowymi, 
zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyj-
nych, zdalne administrowanie serwerem, badania nauko-
we prowadzone przy użyciu baz danych, badania nauko-
we wspomagane komputerowo, badania techniczne 
z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, 
badania w dziedzinie mediów społecznościowych, do-
radztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo tech-
niczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo techniczne 
dotyczące wykorzystania materiałów do przygotowywania 
obwodów elektronicznych, doradztwo techniczne w dzie-
dzinie telekomunikacji, doradztwo techniczne związane 
z programowaniem komputerów, opracowywanie nowych 
technologii dla osób trzecich, pisanie techniczne, planowa-



103 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2017

nie projektów technicznych, projektowanie i opracowywa-
nie produktów konsumenckich, projektowanie i planowanie 
techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie 
na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicz-
nych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, projekto-
wanie naukowe i technologiczne, prowadzenie badań 
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wyko-
rzystywaniem naturalnych źródeł energii, przygotowywanie 
rysunków technicznych, publikowanie informacji nauko-
wych, przygotowywanie badań dotyczących analizy projek-
tu, przygotowywanie raportów dotyczących badań techno-
logicznych, sporządzanie raportów dotyczących badań 
technicznych, sporządzanie raportów dotyczących badań 
naukowych, sporządzanie raportów naukowych, sporządza-
nie raportów technologicznych, sporządzanie rysunków 
technicznych, świadczenie usług badawczych, tworzenie 
map GPS, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, two-
rzenie programów kontrolnych do automatycznego pomia-
ru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, 
udostępnianie informacji naukowych, udostępnianie infor-
macji w zakresie technologii naukowej, udostępnianie infor-
macji online w zakresie badań technologicznych z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji 
dotyczących badań naukowych, udzielanie informacji zwią-
zanych z badaniami technologicznymi, usługi doradcze do-
tyczące badań technologicznych, usługi badawczo-rozwo-
jowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
doradcze w zakresie nauki, usługi doradztwa technicznego 
związane z programowaniem komputerowym, usługi do-
radztwa technologicznego, analiza i ocena dotycząca pro-
jektowania produktów, analiza i ocena dotycząca opracowy-
wania produktów, analiza opracowywania produktu, analiza 
projektu produktu, testowanie naukowe wspomagane kom-
puterowo, testowanie sprzętu informatycznego, usługi pro-
jektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania 
danych, usługi testowania obciążenia stron internetowych, 
usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi 
uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za po-
mocą telekomunikacji, usługi uwierzytelniania (kontrola) 
wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, 
znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu kom-
puterowym dla osób trzecich [debugowanie], doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo 
w zakresie projektów technologicznych, analizy wykonalno-
ści projektu, badania w zakresie projektowania komputerów, 
doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, doradztwo w projektowaniu stron inter-
netowych, doradztwo w zakresie projektowania sprzętu 
komputerowego, dostarczanie informacji w dziedzinie pro-
jektowania architektonicznego za pośrednictwem strony in-
ternetowej, opracowywanie i projektowanie cyfrowych no-
śników dźwięku i obrazu, opracowywanie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie, pro-
jektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie ani-
mowanych postaci na kartki pocztowe, projektowanie ani-
macji na rzecz innych, projektowanie animacji i efektów 
specjalnych dla osób trzecich, projektowanie analiz wykonal-
ności w zakresie projektów, projektowanie audiowizualnych 
prac twórczych, projektowanie baz danych, projektowanie 
elektronicznych formatów płyt CD do komputerowych baz 
danych, projektowanie gier, projektowanie graficzne, projek-
towanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, pro-
jektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości 
firm, projektowanie i opracowywanie systemów bezpie-
czeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opraco-

wywanie sieci, projektowanie i opracowywanie stron inter-
netowych, projektowanie i opracowywanie baz danych, 
projektowanie i opracowywanie produktów multimedial-
nych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii 
na rzecz osób trzecich, projektowanie i projektowanie gra-
ficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie i projekto-
wanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, pro-
jektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, 
projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projekto-
wanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i te-
stowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, 
projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie 
komputerów, projektowanie komputerowych stron interne-
towych, projektowanie komputerowych konfiguracji klastro-
wych, projektowanie komputerowych baz danych, projekto-
wanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, 
projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie 
sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowa-
nie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedial-
nych, projektowanie sprzętu do konwertowania danych i tre-
ści multimedialnych z i na inne protokoły, projektowanie 
sprzętu do magazynowania i przywoływania danych 
multimedialnych, projektowanie sprzętu przeznaczone-
go do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, pro-
jektowanie stron domowych i stron internetowych, pro-
jektowanie stron głównych i witryn internetowych, 
projektowanie stron głównych, projektowanie stron in-
ternetowych w celach reklamowych, projektowanie syste-
mów przetwarzania danych, tworzenie i dostarczanie stron 
internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i uaktual-
nianie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) 
na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, tworzenie platform interneto-
wych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron elek-
tronicznych, tworzenie stron głównych do sieci komputero-
wych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworze-
nie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych 
na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, 
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych 
dla usług online i Internetu, udostępnianie strony interneto-
wej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, usługi do-
radcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, 
usługi doradcze w zakresie projektowania systemów kom-
puterowych, usługi projektowania dotyczące reprodukcji 
dokumentów, usługi projektowania grafiki komputerowej, 
usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu teleko-
munikacyjnego, usługi projektowania graficznego wspoma-
ganego komputerowo, usługi projektowania narzędzi testo-
wych do przetwarzania danych, usługi projektowania 
narzędzi do przetwarzania danych, usługi projektowania sys-
temów przetwarzania danych, usługi projektowania syste-
mów komputerowych, usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, usługi projektowania w od-
niesieniu do komputerów, usługi projektowania w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, usługi projektowania w od-
niesieniu do systemów komputerowych, usługi projektowania 
w zakresie tworzenia sieci, usługi projektowe w dziedzinie 
sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowe 
związane z opracowywaniem skomputeryzowanych syste-
mów do przetwarzania informacji, usługi w zakresie grafiki 
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komputerowej, usługi w zakresie komputerowego projekto-
wania części i form, usługi w zakresie projektowania kompu-
terowego, usługi w zakresie projektowania sprzętu kompute-
rowego, usługi w zakresie projektowania wspomaganego 
komputerowo, usługi w zakresie projektowania stron inter-
netowych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, 
usługi w zakresie wspomaganego komputerem projekto-
wania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego 
komputerem projektowania i rysunku technicznego, 
usługi związane z opracowywaniem baz danych, wspo-
magane komputerowo projektowanie grafiki wideo, 
45 badanie przeszłości osób, agencje osób towarzyszą-
cych [społeczne], agencje pośrednictwa w zawieraniu 
znajomości, doradztwo w zakresie relacji osobistych, dostar-
czanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], 
dostarczanie obuwia osobom potrzebującym [usługi chary-
tatywne], dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], 
eskortowanie w celach towarzyskich, mentorstwo [ducho-
we], poradnictwo małżeńskie i coaching małżeński, świad-
czenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów 
chorujących na raka oraz dla ich rodzin, świadczenie usług 
w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpią-
cych na choroby zagrażające życiu, świadczenie usług wspar-
cia emocjonalnego rodzinom, usługi agencji pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, usługi agencji towarzyskich, usługi 
osobistych doradców w zakresie zakupów [personal shop-
per], usługi serwisów społecznościowych online, usługi to-
warzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, doradz-
two związane z licencjonowaniem oprogramowania kom-
puterowego, licencjonowanie baz danych [usługi prawne], 
licencjonowanie gier komputerowych, licencjonowanie 
komputerów, licencjonowanie koncepcji franczyzowych 
[usługi prawne], licencjonowanie materiałów filmowych, te-
lewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie opro-
gramowania komputerowego, licencjonowanie oprogramo-
wania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie 
patentów, licencjonowanie patentów i zastosowań patento-
wych [usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych 
[usługi prawne], licencjonowanie praw do filmów, produkcji 
telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw 
związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], licencjo-
nowanie praw związanych z programami, produkcjami i for-
matami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], 
licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], 
licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio 
[usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produk-
cjami telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw 
związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], li-
cencjonowanie programów komputerowych, licencjonowa-
nie systemów komunikacji bezprzewodowej, licencjonowa-
nie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], 
licencjonowanie technologii, licencjonowanie w zakresie ba-
dań i rozwoju [usługi prawnej, programy komputerowe (li-
cencjonowanie -) [usługi prawne], rejestracja nazw domen 
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci kompu-
terowej, rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użyt-
kowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], 
rejestrowanie nazw domen, rejestrowanie nazw domen 
[usługi prawne], usługi doradcze w zakresie nazw domen, 
usługi doradcze związane z rejestracją, usługi licencjonowa-
nia związane z publikacją muzyki, usługi prawne związane 
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji 
filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi 
prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych 

związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo 
i muzycznymi, usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, wynajem nazw domen internetowych.

(210) 466937 (220) 2017 01 31
(731) LIFT PLUS PL KACZMARCZYK SPÓŁKA JAWNA, 

Wrzosowa
(540) Jura 14.10 Wyprodukowano w Polsce przez Jurajską 

Fabrykę Wind

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 7 podnośniki [windy], dźwigi [urządzenia 
do podnoszenia i wyciągania], 37 instalowanie i naprawa 
wind.

(210) 466940 (220) 2017 01 31
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) Roll ice

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), 
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku, 
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mro-
żone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, 
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie 
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.

(210) 466941 (220) 2017 01 31
(731) GRZESIAK MICHAŁ, Kraków
(540) Old Oak
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, akcesoria 
do zegarków, amulety, amulety będące biżuterią, artykuły 
ozdobne, w postaci ozdób lub biżuterii, do użytku osobiste-
go, artykuły zegarmistrzowskie, bębenki do sprężynki nacią-
gowej wykorzystywane w zegarmistrzostwie, bębny i sprę-
żyny do wyrobu zegarów i zegarków, bibeloty z brązu, 
biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, 
biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria 
damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria 
do noszenia na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria drew-
niana, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, bi-
żuteria na ciało, biżuteria na zamówienie, biżuteria osobista, 
biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria pla-
tynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria 
w postaci koralików, biżuteria wykonana z hodowlanych pe-
reł, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria 
wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z ka-
mienia, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżute-
ria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana 
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z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych 
metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, 
biżuteria z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości słonio-
wej, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali 
szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria 
ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze szkła sztrasowego, 
biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, biżuteria, zegary i ze-
garki, bransoletki - biżuteria, bransoletki charytatywne, bran-
soletki drewniane, bransoletki identyfikacyjne - biżuteria, 
bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane srebrem, bran-
soletki pozłacane, bransoletki z drewnianych koralików, bran-
soletki z haftowanej tkaniny, bransoletki z metali szlachet-
nych, bransolety, bransolety do zegarków, bransolety 
i zegarki połączone, breloczki do kluczy - kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami, breloczki 
do kluczy jako biżuteria - ozdoby, breloczki do kluczy z imita-
cji skóry, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, bre-
loczki do kluczy z metali szlachetnych, breloczki do kluczy, 
nie z metalu, breloczki drewniane do kluczy, breloczki skó-
rzane do kluczy, broszki - biżuteria, budziki, budziki drewnia-
ne, budziki elektroniczne, chronografy - zegarki, chronografy 
do użytku jako czasomierze, chronografy do użytku jako ze-
garki, chronometry elektroniczne, cyferblaty do zegarków, 
cyfrowe urządzenia pokazujące czas, wyposażone w wy-
świetlacze pokazujące temperaturę, czasomierze - zegarki, 
części do zegarków, części do zegarów, części i akcesoria 
do biżuterii, części i akcesoria do przyrządów chronome-
trycznych, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzow-
skich, części mechanizmów zegarowych,  dekoracyjne figurki 
z metali szlachetnych, dewizki do zegarków, dopasowane 
osłony na pierścionki chroniące przed uderzeniem, otarciem 
oraz uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka, druciki 
z metali szlachetnych - biżuteria, drut metalowy - metale 
szlachetne, drut złoty - biżuteria, dzieła sztuki metalowe - 
metale szlachetne, dzieła sztuki wykonane z drewna, dzieła 
sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztuki wyko-
nane z kamienia, dzieła sztuki wykonane z metali szlachet-
nych, dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, dzieła 
sztuki wykonane ze złota emaliowanego, dzieła sztuki z me-
tali szlachetnych, elastyczne opaski z drutu do noszenia jako 
bransoletki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, etui z metali 
szlachetnych na artykuły zegarmistrzowskie, fantazyjna biżu-
teria, figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, figur-
ki pokryte metalem szlachetnym, figurki wykonane z drew-
na, figurki wykonane z imitacji złota, figurki wykonane 
z kamienia, figurki wykonane ze srebra, figurki wykonane 
ze złota, figurki z metali szlachetnych, firmowe nagrody 
za osiągnięcia w postaci biżuterii, futerały do zegarów i ze-
garków, futerały na przyrządy chronometryczne, futerały 
na przyrządy zegarmistrzowskie, futerały na zegarki - na mia-
rę, futerały na zegary - na miarę, gagat, imitacja biżuterii, imi-
tacja biżuterii, imitacja gagatu, imitacja złota, imitacje kamie-
ni szlachetnych, imitacje pereł, instrumenty i przyrządy 
chronometryczne, insygnia z metali szlachetnych, iryd i jego 
stopy, jadeity, jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, jubi-
lerskie łańcuszki kord na naszyjniki, jubilerskie łańcuszki kord 
na ozdoby na nogę, jubilerskie łańcuszki zabezpieczające, 
kaboszony, kaboszony do wyrobu biżuterii, kamee - biżute-
ria, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kamienie 
szlachetne, kamienie szlachetne nieobrobione i półobrobio-
ne oraz ich imitacje, kamienie szlachetne w stanie surowym, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
kamienie sztuczne - szlachetne i półszlachetne, kasetki 
do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, kasetki drew-
niane na biżuterię, kasetki na biżuterię, kasetki na biżuterię - 

szkatułki, kasetki skórzane na biżuterię, kasety do prezentacji 
wyrobów jubilerskich, klamerki do zegarków, klamry ze sre-
bra - biżuteria, klipsy, klipsy do krawatów, klipsy jubilerskie 
przekształcające kolczyki w klipsy, kolczyki, kolczyki do uszu, 
kolczyki powlekane srebrem, kolczyki pozłacane, kolczyki wi-
szące, kolczyki z metali szlachetnych, kolczyki - koła, koperty 
do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, koronki do zegar-
ków, kotwiczki wykorzystywane w zegarmistrzostwie, krzy-
żyki - biżuteria, łańcuszki - biżuteria, łańcuszki do krawatów, 
łańcuszki do zegarków, łańcuszki jubilerskie, małe zegary, 
mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, mecha-
nizmy do zegarków sterowane elektrycznie,  mechanizmy 
do zegarów, mechanizmy do zegarów i zegarków, mechani-
zmy wychwytowe, mechanizmy zegarowe, medale, meda-
liony, metale szlachetne, metale szlachetne, nieprzetworzo-
ne lub półprzetworzone, metalowe paski do zegarków, 
miniaturowe zegary, naszyjniki - biżuteria, naturalne kamie-
nie szlachetne, nici z metali szlachetnych, nici, druciki, z me-
tali szlachetnych, nylonowe paski do zegarków, obudowy 
do zegarów jako części zegarów, obudowy zegarów i zegar-
ków, obudowy, skrzynki, do zegarów, oprawy będące częścią 
biżuterii, oscylatory do czasomierzy, oscylatory do zegarków, 
oscylatory do zegarków mechanicznych, osobiste ozdoby 
z metali szlachetnych, ozdobne breloczki do kluczy wykona-
ne z metali szlachetnych, ozdobne etui na zegarki, ozdobne 
powłoki na spinki do mankietów, ozdobne rzeźby wykonane 
z metali szlachetnych, ozdobne szpilki do kapeluszy, ozdob-
ne szpilki z metali szlachetnych, ozdobne wpinki do klapy, 
ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obu-
wia z metali szlachetnych, ozdoby do odzieży wykonane 
z metali szlachetnych, ozdoby do uszu w postaci biżuterii, 
ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, ozdoby z biżuterii 
sztucznej, ozdoby z kości słoniowej - biżuteria, paski do ze-
garków, paski do zegarków na rękę, paski do zegarków nie-
skórzane, paski do zegarków skórzane, paski do zegarków 
wykonane z materiałów syntetycznych, paski do zegarków 
wykonane z metalu lub plastiku, paski do zegarków wykona-
ne z polichlorku winylu, paski z tworzyw sztucznych do ze-
garków, pierścionki - biżuteria, porcelanowe spinki do man-
kietów, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 
posągi z metali szlachetnych i ich stopów, posążki na biurko 
wykonane z drewna, przyrządy chronologiczne, przyrządy 
chronometryczne, przyrządy do mierzenia czasu, przyrządy 
zegarmistrzowskie, pudełka do eksponowania artykułów ze-
garmistrzowskich, pudełka do eksponowania zegarków, pu-
dełka na biżuterię, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
pudełka na szpilki do krawatów, pudełka na zegarki, pudełka 
pamiątkowe z metali szlachetnych, rozciągliwe bransoletki 
metalowe do zegarków, różańce, skrzynki na biżuterię 
z drewna, skrzynki na zegarki, spinki do krawatów, spinki 
do krawatów lub mankietów z kamieniami półszlachetnymi, 
spinki do krawatów pokryte metalami szlachetnymi, spinki 
do krawatów wykonane z drewna, spinki do krawatów wyko-
nane z metali szlachetnych, spinki do mankietów, spinki 
do mankietów pokryte metalami szlachetnymi, spinki 
do mankietów wykonane z metali szlachetnych spinki 
do szali mające charakter biżuterii, sprężyny do zegarów i ze-
garków, sprzączki do pasków do zegarków, srebrne branso-
letki, srebrne zegarki, statuetki wykonane z kamieni półszla-
chetnych, stojaki na pierścionki, stojaki na zegary, sygnety, 
syntetyczne kamienie - biżuteria, systemy do pomiaru czasu 
do celów sportowych, szkatułki na biżuterię, szkatułki na bi-
żuterię z drewna, szkatułki na spinki do mankietów, szkatułki 
na zegary z metali szlachetnych, szkatułki ozdobne wykona-
ne z drewna, szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachet-
nych, szkiełka do zegarków, szkiełka do zegarków, szpilki bi-



106 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2017

żuteryjne, szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki 
do krawatów, szpilki ozdobne - biżuteria, sztuczna biżuteria, 
tarcze do artykułów zegarmistrzowskich, tarcze do przyrzą-
dów chronometrycznych, tarcze do przyrządów zegarmi-
strzowskich, tarcze do zegarków, urządzenia do pomiarów 
czasu podczas imprez sportowych, wahadła zegarmistrzow-
skie, wisiorki biżuteryjne, wisiorki do kluczy z drewna, wisiorki 
do kluczy, ozdoby lub breloczki, wisiorki do łańcuszków 
do zegarków, woreczki na zegarki, wpinki do klapy - biżuteria, 
wpinki do klapy z metali szlachetnych - biżuteria, wpinki po-
kryte emalią cloisonné, wskazówki do zegarów i zegarków, 
wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, wyroby biżuteryjne, wy-
roby jubilerskie, wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubi-
lerskie wykonane z brązu, zapinki do krawatów z metali szla-
chetnych, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki 
do kółek na klucze, zegarki, zegarki automatyczne, zegarki 
chronometryczne, zegarki cyfrowe z timerem automatycz-
nym, zegarki damskie, zegarki drewniane, zegarki eleganckie, 
zegarki kieszonkowe, zegarki kwarcowe, zegarki mechanicz-
ne nakręcane ręcznie, zegarki mechaniczne z automatycz-
nym nakręcaniem, zegarki na łańcuszku, zegarki na rękę, ze-
garki na rękę z krokomierzem, zegarki na rękę z urządzeniami 
GPS, zegarki podróżne, zegarki stołowe, zegarki wykonane 
z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki z budzi-
kiem, zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, zegar-
ki z funkcją komunikacji na odległość, zegarki z insygniami, 
zegarki z walcowanego złota, zegarki zawierające funkcję pa-
mięci, zegary, zegary cyfrowe, zegary cyfrowe sterowane 
elektronicznie, zegary cyfrowe z radiem, zegary cyfrowe z ti-
merem automatycznym, zegary elektroniczne, zegary i czę-
ści do nich, zegary kwarcowe, zegary mechaniczne, zegary 
na biurko, zegary podłogowe, zegary pokazujące strefy cza-
sowe na świecie, zegary stojące z wahadłem, zegary stołowe, 
zegary w obudowie, zegary wykonane z drewna, zegary 
z mechanizmami kwarcowymi.

(210) 466955 (220) 2017 01 31
(731) AGNIESZKA GROCHAL-GIL, BARBARA DRAUS 

ZACZAROWANE WZGÓRZE SPÓŁKA CYWILNA, 
Czasław

(540) Zaczarowane Wzgórze
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, tresura zwierząt, orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], kultura fi-
zyczna, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], nauka gimnastyki, publiko-
wanie książek, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
usługi związane z dyskotekami, informacja o edukacji, infor-
macja o imprezach rozrywkowych, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], organizowanie zawodów 
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], kształcenie 
praktyczne [pokazy], informacja o rekreacji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu sportowego, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie balów, organizowanie widowisk 
[impresariat], pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla-
mowe, publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, świadczenie usług w zakresie karaoke, fotoreportaże, 
fotografia, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi 
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów re-
klamowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów 
sportowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], prowadzenie zajęć fitness, nauczanie indywidu-
alne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, pisanie scenariuszy prowadzenie wycie-

czek z przewodnikiem, 43 biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, sto-
łówki, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
pensjonaty, domy turystyczne, usługi hotelowe, usługi re-
stauracyjne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], hotele dla zwierząt, usługi barowe, usłu-
gi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi 
rezerwacji pokojów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie sal na zebrania, 
wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 466956 (220) 2017 01 31
(731) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(540) ORANGE LOVE
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty I przyrządy 
do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy do ko-
munikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne apa-
raty i przyrządy wszystkie do przetwarzania, rejestracji, ma-
gazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, 
aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji, wzmacniania 
i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowa-
nych danych, aparaty i urządzenia do sterowania elektrycz-
nego, testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania, 
kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty 
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, 
sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt ope-
racyjny WAN (rozległa sieć komputerowa), sprzęt operacyjny 
LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, kom-
puterowy sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy zapewniają-
cy bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunika-
cyjnych, sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy 
i urządzenia do przetwarzania obrazu, aparaty fotograficzne, 
przyrządy, urządzenia i sprzęt fotograficzny, rzutniki wideo, 
multimedialne rzutniki, skanery i czytniki do kodów kresko-
wych, sprzęt i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i od-
biorniki transmisji radiowej i telewizyjnej, aparaty umożliwia-
jące dostęp do nadawanych lub transmitowanych programów, 
hologramy, komputery, urządzenia peryferyjne do kompute-
rów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane 
dane, dyski, taśmy i kable wszystkie będące magnetycznymi 
nośnikami danych, obwody drukowane, karty magnetyczne 
czyste i z zapisem, karty danych (karty z danymi), karty pa-
mięci, karty elektroniczne (karty chipowe), karty zawierające 
mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elek-
tronicznej identyfikacji, karty telefoniczne, kredytowe karty 
telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart kredy-
towych umożliwiające realizację płatności przez telefon, kar-
ty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych 
na telefon, dyski CD-ROM, magnetyczne, cyfrowe I optyczne 
nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki 
do rejestrowania i magazynowania (czyste i z zapisem), CD 
z zapisem, pamięć USB, urządzenia do odtwarzania ściągal-
nych plików muzycznych, przenośne odtwarzacze medialne, 
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunika-
cji i nadawania, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne, 
elektryczne kable i przewody, kable optyczne, kable światło-
wodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządze-
nia systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla 
sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, aparaty do wpro-
wadzania, magazynowania, konwersji i przetwarzania sygna-
łu telekomunikacyjnego, sprzęt telefoniczny, sprzęt do sta-
cjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących lub 
aktywowanych głosowo usług, bezpieczne terminale do elek-
tronicznych transakcji, włączając elektroniczne płatności, 
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aparaty do przetwarzania elektronicznych płatności, urzą-
dzenia i przyrządy do przywoływania, przywoływania radio-
wego i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słu-
chawki telefoniczne, telefaks, przenośny komputer osobisty 
(PDA), elektroniczne notatniki, elektroniczne notebooki, ta-
blety, elektroniczne podręczne urządzenia do bezprzewo-
dowego odbioru, magazynowania i/lub transmisji danych 
i elektronicznych płatności, mobilne elektroniczne urządze-
nia umożliwiające użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie 
osobistymi informacjami, aparaty do monitorowania domo-
wego lub przemysłowego zużycia energii elektrycznej, gazu, 
ogrzewania i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty 
i urządzenia do użytku w lub w związku z produkcją lub dys-
trybucją energii, gazu, wody, elektryczności lub telekomuni-
kacji, aparaty służące do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, 
ogrzewania, wody i dostaw energii, aparaty, urządzenia i sys-
temy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i ze-
stawów słuchawkowych do telefonów, łączniki przeznaczo-
ne do użytku wraz z telefonami, ładowarki baterii do użytku 
z telefonami, pulpity lub zestawy samochodowe z wmonto-
wanym głośnikiem umożliwiające używanie telefonów ko-
mórkowych w samochodach, bez użycia rak, uchwyty 
samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia gło-
śnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych mobil-
nych elektronicznych urządzeń, torby i futerały przystosowa-
ne szczególnie do przechowywania lub przenoszenia 
telefonów przenośnych oraz wyposażenia i akcesoriów tele-
fonicznych, paski do telefonów komórkowych, skomputery-
zowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikro proce-
sory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, 
elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elek-
troniczne aparaty i przyrządy do nawigacji, śledzenia i pozy-
cjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż 
do monitorowania invivo), radiowe aparaty i przyrządy, filmy 
wideo, audiowizualne aparaty i przyrządy, elektryczne i elek-
troniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany 
i przystosowany do używania z komputerami i audiowizual-
nymi aparatami, kartridże do gier komputerowych, części 
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, pro-
gramy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, sys-
tem operacyjny do wirtualnej sieci prywatnej (VPN), system 
operacyjny do rozległych sieci komputerowych (WAN), sys-
tem operacyjny do lokalnych sieci komputerowych (LAN), 
systemy operacyjne do USB, systemy komputerowe dostar-
czane za pomocą Internetu, systemy komputerowe do syn-
chronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, 
rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami 
i komputerami centralnymi, oprogramowanie komputerowe 
do chmur obliczeniowych, programy do systemów obsługi 
sieci, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie 
komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny dostęp 
do komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie za-
bezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory siecio-
wej, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo pocz-
ty elektronicznej, dzwonki do telefonów komputerowych 
baz danych lub w Internecie, oprogramowanie komputero-
we i aparaty telekomunikacyjne (w tym modemy) umożli-
wiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi i In-
ternetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
usługi telekonferencji, wideokonferencji i wideofonii, opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie 
i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające dostęp do baz danych, serwisów telekomuni-
kacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic 
ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do używania 
w lub w związku z produkcją energii lub elektryczności, za-
opatrywaniem i dystrybucją gazu i wody, oprogramowanie 

do gier komputerowych, interaktywne multimedialne pro-
gramy do gier komputerowych, oprogramowanie do gier 
opartych na wirtualnej rzeczywistości, pliki muzyczne do po-
brania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazami, krótkie pliki 
dźwiękowe, filmy, wideo, audiowizualne programy (do po-
brania) udostępnione on-line lub z baz komputerowych lub 
w Internecie lub na stronach internetowych, oprogramowa-
nie komputerowe do używania w zdalnym monitoringu, 
oprogramowanie do nawigacji GPS, inteligentne zegarki 
(smart watches), przenośne urządzenia mobilne, przenośne 
komputery, przenośne smartfonów, tabletów i komputerów 
osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych 
komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
telefony i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfo-
ny w postaci opasek, telefony i smartfony w postaci zegar-
ków, komputery w postaci opaski, komputery w postaci za-
wieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego 
elementu biżuterii, urządzenia monitorujące sprawność oso-
bistą w postaci zegarka lub opaski wyłączając urządzenia 
przeznaczone do celów medycznych, urządzenia monitoru-
jące sprawność osobistą w postaci zawieszki, naszyjnika, 
pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii wyłą-
czając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, czę-
ści i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, promowanie dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania firmami, 
usługi w zakresie administrowania firmami, organizowanie 
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie dzia-
łalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
konsultacyjne dotyczące zarządzania call-center, usługi za-
opatrzenia dla osób trzecich, usługi konsultacyjne dotyczące 
zaopatrywania w towary i usługi, usługi pozyskiwania kon-
traktów na zakup i sprzedaż towarów i usług dla osób trze-
cich, usługi outsourcingowe (wsparcie biznesowe), doradz-
two dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu 
w przypadku katastrof gospodarczych, udzielanie wskazó-
wek w zakresie działalności gospodarczej, działalność pole-
gająca na zakładaniu przedsiębiorstw, usługi konsultacji 
i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w dzia-
łalności gospodarczej, rozwojem firm i rozwojem produktów, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, ba-
dania i ekspertyzy dotyczące biznesu, usługi w zakresie pro-
gnoz gospodarczych, usługi odczytywania liczników gazu 
i wody, gromadzenia i przesyłania oraz kompilacji danych 
uzyskanych przy świadczeniu tych usług, doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinach 
ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa na-
turalnego, zmniejszenia użycia węgla i zrównoważonego 
rozwoju, badania rynkowe w dziedzinie ochrony środowiska, 
nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrówno-
ważonego rozwoju, usługi konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie kosztów urządzeń elektrycznych, gazowych, ener-
getycznych i ich eksploatacji, oferowanie usług gospodar-
czych, biurowych i sekretaryjnych, usługi informacyjne i do-
tyczące wiadomości i bieżących zagadnień biznesowych, 
badania rynkowe, analizy rynkowe, usługi gromadzenia da-
nych badań rynkowych i analizy, badania rynkowe i studium 
marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw dla ce-
lów handlowych oraz reklamowych, gromadzenie na rzecz 
osób trzecich telekomunikacyjnych, komputerowych, elek-
tronicznych i elektrycznych towarów, części, osprzętu i akce-
soriów dla wyżej wymienionych towarów, kart danych, urzą-
dzeń zabezpieczających i sprzętu, ubrań, obuwia, nakryć 
głowy, akcesoriów modowych, tekstyliów, bielizny pościelo-
wej, bagaży i toreb, materiałów drukowanych i piśmienni-
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czych, zabawek, gier i sprzętu sportowego, biżuterii, przyrzą-
dów zegarmistrzowskich, umożliwiających konsumentom 
obejrzenie i zakup tych towarów, gromadzenie na rzecz osób 
trzecich różnych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli 
i wyposażenia, medycznego, żywności dla ludzi i produktów 
spożywczych, napojów, umożliwiających konsumentom 
obejrzenie i zakup tych towarów, pośrednictwo handlowe 
w zakresie energetyki, organizowanie aukcji internetowych, 
usługi administracji sprzedaży za pośrednictwem Internetu, 
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, dostarczanie informacji i porad w sprawie do-
staw i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towa-
rów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym 
nabywcom towarów i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, 
tworzenie ogłoszeń reklamowych do wykorzystywania jako 
strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, zapew-
nianie przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy 
towarów i usług, usługi w zakresie przetwarzania danych, 
usługi telemarketingowe, usługi w zakresie odbierania tele-
fonów i obsługi wiadomości, prowadzenie centrów obsługi 
telefonicznej (cali center), zarządzanie zdalnymi centrami 
monitoringu, zarządzanie danymi i elektroniczne usługi in-
wentaryzacyjne, usługi weryfikacji przetwarzanych danych 
w dziedzinie transportu, odprawy podróżnych przed odlo-
tem, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych, 
sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, usługi 
weryfikacji biletów, kuponów, voucherów (talonów), zniżek, 
programów lojalnościowych, kart podarunkowych, bonów 
upominkowych, usługi wystawiennicze w celach handlo-
wych lub reklamowych, zapewnianie dostępu on-line do wy-
staw i usług wystawienniczych w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi wystawiennicze organizowane w ce-
lach handlowych oraz reklamowych, zapewnianie dostępu 
on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach han-
dlowych lub reklamowych, usługi doradcze, informacyjne 
i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych, 
38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi te-
lefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi faksowe, 
usługi teletekstowe, usługi zbierania i transmisji wiado-
mości, radiowych usług przywoławczych, przekierowywa-
nia połączeń, automatycznej sekretarki, informacji telefonicz-
nej oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie 
i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usłu-
gi w zakresie dostarczania wiadomości drogą elektroniczną, 
usługi informacyjne w trybie on line dotyczące telekomuni-
kacji, usługi wymiany danych, przekazywanie danych drogą 
telekomunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usługi łącz-
ności satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmi-
towanie programów radiowych lub telewizyjnych, filmów 
i interaktywnych gier, usługi w zakresie wideotekstu, teletek-
stu i przeglądania danych, nadawanie, transmisja i dostarcza-
nie treści multimedialnych i gier elektronicznych przez elek-
troniczne sieci komunikacyjne, usługi wideokonferencyjne, 
usługi wideo-telefoniczne, przesyłanie informacji (w tym 
stron internetowych), programów komputerowych i innych 
danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z bazami da-
nych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych na tele-
foniczne numery awaryjne, hotlines, infolinie lub call-center, 
usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych numerów 
awaryjnych, hotlines, infolinii i call-center, zapewnianie do-
stępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunika-
cyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi dostępu 
do Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci 
on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu do-
stępu do komputerowych baz danych, wynajem czasu do-
stępu do biuletynów komputerowych i tablic ogłoszeń oraz 
do sieci komputerowych, usługi świadczone przez dostaw-

ców Internetu, udostępnianie i obsługa konferencji elektro-
nicznych, grup dyskusyjnych i chatroomów, umożliwianie 
dostępu do witryn internetowych z muzyką cyfrową, zapew-
nianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie mu-
zyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie do-
stępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla innych 
operatorów i osób trzecich, wynajem telekomunikacyjnej in-
frastruktury i sieci innym operatorom i osobom trzecim, usłu-
gi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo 
transmisja wiadomości i obrazów, komunikacja za pośred-
nictwem komputera, transmisja i dystrybucja danych audio-
wizualnych obrazów za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, zapewnianie tymczasowego 
dostępu do Internetu osobom trzecim, elektroniczna trans-
misja danych dotyczących płatności elektronicznych przez 
globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych, trans-
misja wiadomości i aktualności, kompilacja książek teleadre-
sowych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, le-
asing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji 
i elementów do użytku przy świadczeniu wymienionych 
wyżej usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne 
dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kul-
turalna, informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń 
sportowych i kulturalnych dostarczana on-line z komputero-
wych baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem in-
nych środków, obsługa gier elektronicznych dostępnych 
za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Interne-
tu, usługi wynajmowania audio i wideo oraz gier komputero-
wych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, pu-
blikacja i produkcja muzyki, filmów innych niż reklamowe, 
programów radiowych i telewizyjnych oraz programów do-
tyczących telezakupów i zakupów w Internecie, organizowa-
nie gier i konkursów, dostarczanie publikacji elektronicznych 
on-line, udostępnianie programów dla wideo gier i podręcz-
nych urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprze-
wodowej (inne niż pobieralne), publikacja książek elektro-
nicznych i dzienników on-line, udostępnianie filmów, 
rozrywki telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem 
sieciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w for-
mie elektronicznej lub innej, wydawanie i produkcja mediów 
dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze w ce-
lach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kul-
turalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów 
muzycznych, musicali, przedstawień muzycznych, teatral-
nych i wideo, festiwali, tras i innych muzycznych oraz kultu-
ralnych imprez, wydarzeń i działań, organizacja, zarządzanie 
i organizowanie imprez dotyczących gier wideo, obróbka 
poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, usługi 
programów informacyjnych do transmisji internetowych, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympo-
zjów, wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów, a także wy-
staw w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych 
oraz kulturalnych, usługi interaktywne na odległość w zakre-
sie kursów i sesji naukowych i szkoleniowych prowadzonych 
on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych lub 
sieci komputerowej lub za pośrednictwem innych środków, 
usługi tłumaczy, usługi galerii sztuki świadczone on-line 
za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, 
usługi klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na im-
prezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi bibliotek 
elektronicznych w zakresie dostarczania informacji w formie 
elektronicznej, w tym informacji archiwalnych, w formie tek-
stu zapisanego elektronicznie, informacji i danych audio i/lub 
wideo, gier i zabaw, udostępnianie muzyki w formie cyfrowej 
z Internetu, innej niż ściagalna, udostępnianie fotografii, ob-
razów, grafik, klipów dźwiękowych, filmów, filmów wideo 
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i programów audio wizualnych, innych niż ściągalne, on-line 
lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron 
internetowych, usługi fotografików, zapewnianie dostępu 
on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach roz-
rywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, 
dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej wymie-
nionych usług, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz ba-
dania i projektowanie z nimi związane, usługi laboratoriów 
badawczych, zarządzanie projektami dotyczącymi badań 
technicznych, projektowania i opracowywania, prace ba-
dawczo-rozwojowe i projektowe w zakresie produktów, ba-
dania techniczne, usługi badania, projektowania i opracowy-
wania dotyczące komputerów, programów komputerowych, 
systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogra-
mowania komputerowego, gier komputerowych, oprogra-
mowań do wirtualnej rzeczywistości, systemów przetwa-
rzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych 
systemów przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, 
rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, sys-
temów komunikacyjnych i interfejsów sieciowych oraz 
świadczenie doradztwa technicznego, informacyjnego i po-
rad dotyczących powyższych usług, projektowanie i rozwój 
oprogramowania operacyjnego dla sieci i serwerów kompu-
terowych, projektowanie i rozwój oprogramowania opera-
cyjnego dla sieci łączących komputery w chmurę obliczenio-
wą, techniczne projektowanie i planowanie sieci 
telekomunikacyjnych, projektowanie i rozwój programów 
bezpieczeństwa Internetu, projektowanie i rozwój systemów 
bezpieczeństwa danych elektronicznych, badania technicz-
ne, badania przemysłowe, przygotowanie technicznych ra-
portów i badań, usługi komputerowe, usługi związanie 
z chmurą obliczeniową, usługi w chmurze obliczeniowej, 
usługi przechowywania danych elektronicznych, projekto-
wanie sprzętu komputerowego, projektowanie oprogramo-
wania wbudowanego komputerowego (firmware), oprogra-
mowania komputerowego i programów komputerowych, 
usługi programowania komputerowego, przygotowanie 
i dostarczanie informacji w związku z komputerami i wypo-
sażeniem sieci komputerowych, porady techniczne i doradz-
two w zakresie technologii informacji i telekomunikacji, do-
radztwo w zakresie sieci i usług chmur obliczeniowych, 
doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania opro-
gramowania komputerowego, doradztwo i usługi informa-
cyjne w zakresie integracji systemów komputerowych, tech-
nologii informacji, technologii informacyjnej architektury 
i infrastruktury, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego, projektowanie i opracowywanie systemów 
komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i sprzętu 
telekomunikacyjnego, usługi zarządzania komputerami, 
wsparcie operacyjne dla sieci komputerowych, sieci teleko-
munikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe 
on-line, usługi programowania on-line, programowanie in-
ternetowych programów bezpieczeństwa, wypożyczanie 
komputerów, projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów 
na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych, usługi 
tworzenia obrazów wirtualnych i interaktywnych, tworzenie, 
obsługa i utrzymanie baz danych i sieci wewnętrznych, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzy-
manie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, ho-
sting baz danych, blogów, portali, hosting platform 
w Internecie, hosting aplikacji oprogramowania komputero-
wego dla osób trzecich, hosting miejsc pamięci w Internecie, 
hosting i wypożyczanie miejsc pamięci dla stron interneto-
wych, hosting platform handlu elektronicznego w Interne-
cie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, ho-
sting oprogramowania do użytku w zarządzaniu biblioteką, 
hosting oprogramowania on-line dla przeprowadzania inte-

raktywnych dyskusji, hosting urządzeń internetowych dla 
osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, 
aplikacji i informacji, hosting serwerów, obsługa i udostęp-
nianie wyszukiwarek, instalacja i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, czasowe udostępnianie aplikacji on-li-
ne, narzędzi programowych i nieściągalnych oprogramowań 
on-line dla sieci komputerowych i serwerów, wynajem syste-
mów operacyjnych w celu umożliwienia dostępu i używania 
sieci chmur obliczeniowych, wynajem systemów operacyj-
nych do sieci komputerowych i serwerów, wynajem serwe-
rów WWW, wynajem oprogramowania gier komputerowych, 
czasowe udostępnianie nieściągalnych oprogramowań on-
line umożliwiających dostęp i używanie sieci chmur oblicze-
niowych, czasowe udostępnianie Internetowych programów 
bezpieczeństwa, dzierżawa miejsc pamięci na serwerach 
w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, monitoro-
wanie systemów komputerowych przez zdalny dostęp, usłu-
gi bezpieczeństwa komputerowego zapobiegające niele-
galnym dostępom do sieci, zarządzanie projektami IT, 
konfiguracja sieci komputerowych używających oprogra-
mowania, usługi w zakresie integracji systemów kompute-
rowych, komputerowe zarządzanie projektami w zakresie 
elektronicznego przetwarzania danych, administrowanie 
serwera, doradztwo w zakresie zużycia energii, prądu, gazu 
i wody, zarządzanie w zakresie energii, w tym jej wydajności 
i konserwacji, przeprowadzanie badań i ocen dotyczących 
ochrony środowiska, surowców naturalnych i zrównoważo-
nej produkcji energii, usługi techniczne w zakresie groma-
dzenia informacji ze zdalnych kalkulatorów zużycia energii, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące zużycia prądu, 
gazu, energii, ciepła i wody, przewidywanie pogody, usługi 
informacji o pogodzie, usługi projektowania wnętrz, infor-
macja i usługi doradcze dotyczące wszystkich wyżej wymie-
nionych usług.

(210) 466964 (220) 2017 02 01
(731) WIŚNIOWSKA KATARZYNA F.H.U. MONCZICZI, 

Bielsko-Biała
(540) MonCziCzi

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.05.19, 03.05.20, 03.05.24
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i de-
talicznej, w tym także za pośrednictwem Internetu (jako sklep 
online), następujących towarów: artykuły żywnościowe dla 
dzieci, soki, napoje, tornistry, plecaki, wózki dziecięce wraz 
z akcesoriami, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, mydła, szam-
pony, myjki do kąpieli, nocniki, nakładki sedesowe, okrycia 
kąpielowe, wanienki dla niemowląt, wyprawka dziecięca, za-
bawki kąpielowe, nosidełka, pościele, odzież dziecięca (bluz-
ki, dresy, kaftaniki, koszulki, kurtki, płaszczyki, rajstopy, spód-
nice, spodnie, sweterki), bielizna dla dzieci (skarpety, śpiochy, 
półśpiochy), obuwie dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci, 
odzież ciążowa, przewijaki, chodziki, huśtawki, sanki, łyżwy, 
książki, wydawnictwa dla dzieci, kocyki, poduszki do karmie-
nia, poduszki ciążowe, poduszki, kołdry, maty do przewijania, 
pieluchy, kremy i maści lecznicze dla dzieci i niemowląt, oliw-
ki lecznicze dla niemowląt, odżywki, butelki dla niemowląt, 
smoczki dziecięce, smoczki do butelek do karmienia, gryza-
ki dla ząbkujących dzieci, śliniaki, foteliki samochodowe dla 
dzieci, krzesełka, krzesełka do karmienia dzieci, leżaki, kojce 
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dla dzieci, łóżka dziecięce, materace do łóżek, łóżka podróż-
ne, nadstawki do łóżek, meble dla dzieci, rowerki dziecięce, 
hulajnogi, zabawki, zabawki edukacyjne, gry, grzechotki, po-
zytywki, przytulanki, maskotki, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej.

(210) 466969 (220) 2017 02 01
(731) CYMAN KRZYSZTOF, Sierakowice
(540) Kredyt Polski

(531) 01.17.11, 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 36 agencje kredytowe, doradztwo w sprawach 
finansowych.

(210) 466975 (220) 2017 02 01
(731) KULIŃSKA-STRZELCZYK ALEKSANDRA KABOS 

COSMETICS, Łódź
(540) K KABOS

(531) 26.13.25, 27.05.21
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
do ciała, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, 
kosmetyki upiększające, kosmetyki do kąpieli, kosmetyki pod 
prysznic, kosmetyki do ochrony przeciwsłonecznej, kosme-
tyki na bazie naturalnych składników, kosmetyki naturalne, 
kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w formie płynów, kosme-
tyki w formie mleczek, kosmetyki w formie koncentratów, ko-
smetyki w formie granulek, kosmetyki w formie soli, kosme-
tyki w formie pianek, kosmetyki w formie kremów, kosmetyki 
w formie olejków, kosmetyki mineralne, preparaty do pielę-
gnacji ciała, mydła, środki perfumeryjne, ekstrakty perfum, 
perfumy, wody toaletowe, wody po goleniu, kremy do go-
lenia, pianki do golenia, płyny po goleniu, olejki eteryczne, 
olejki aromatyczne, olejki do kąpieli, olejki do pielęgnacji 
ciała, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji 
włosów, antyperspiranty (przybory toaletowe), dezodoran-
ty, balsamy, balsamy do ciała, balsamy do włosów, balsamy 
do rąk, bawełniane płatki kosmetyczne, bibułki do twarzy, 
bazy pod makijaż, błyszczyki do ust, ołówki do brwi, cie-
nie do powiek, eyelinery, fluidy, podkłady, pudry, korektory 
do twarzy, kosmetyki do oczu, pomadki do ust, chusteczki 
kosmetyczne, emulsje, emulsje do dała, emulsje do depila-
cji, emulsje do twarzy, farby do włosów, kosmetyczne płyny 
do włosów, henna do celów kosmetycznych, kleje do celów 
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, kremy do skó-
ry, kremy do twarzy, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy 
dermatologiczne (inne niż lecznicze), kremy na bazie natu-
ralnych składników, kremy do ciała, kremy do oczyszczania 
skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy ochronne, kre-
my odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniające, lakiery 
do celów kosmetycznych, lakiery do włosów, maści do celów 
kosmetycznych, maseczki do skóry, maseczki kosmetyczne, 
maseczki do ciała, maseczki do włosów, masła do celów ko-

smetycznych, masło do ciała, mleczka kosmetyczne, mlecz-
ka do pielęgnacji skóry, mleczka do ciała, mleczka do twarzy, 
mleczka do kąpieli, mleczka do demakijażu, mus do pie-
lęgnacji ciała, mydła lecznicze, mydła nielecznicze, mydła 
kosmetyczne, mydła do ciała, koncentraty do kąpieli, pianki 
do kąpieli, sole do kąpieli, środki do czyszczenia zębów, pa-
sty, proszki, płyny do zębów, środki do higieny jamy ustnej, 
odżywki do celów kosmetycznych, odżywki do ciała, odżyw-
ki do włosów, peelingi, pianki do celów kosmetycznych, pły-
ny do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji i golenia, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, preparaty do prania, preparaty do wło-
sów, serum do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne 
i zapachowe, środki zapachowe do celów domowych, szam-
pony, talk do ciała, toniki do celów kosmetycznych, wosk 
do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie, tipsy, kleje 
i inne preparaty do mocowania sztucznych paznokci i tip-
sów, kleje do utwardzania paznokci, odżywki do paznokci, 
preparaty do przedłużania paznokci, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, lakiery do paznokci, żele do paznokci, prepa-
raty do ozdabiania paznokci, emalia do paznokci, 41 usługi 
w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, organizowanie konkursów, usługi 
publikowania tekstów innych niż reklamowe, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, wykładów, sympozjów w zakresie ko-
smetyki, urody, pielęgnacji skóry i włosów oraz kosmetyków 
naturalnych.

(210) 466977 (220) 2017 02 01
(731) HARD REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KDM PROJEKT

(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacja, na-
prawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, 
naprawa i konserwacja rur kotłowych, instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja sprzętu hy-
draulicznego, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja 
urządzeń wentylacyjnych, instalowanie, konserwacja i napra-
wa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
instalowanie kotłów, instalowanie oraz naprawa systemów 
klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, 
konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, modernizacja 
instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji 
do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrze-
wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż urządzeń 
centralnego ogrzewania, naprawa i konserwacja urządzeń 
do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentyla-
cji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa 
i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (do celów przemy-
słowych), regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, 
regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne 
serwisowanie urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowa-
nie urządzeń do klimatyzacji, 42 projektowanie techniczne, 
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projekto-
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wanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, 
projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie 
architektoniczne.

(210) 466979 (220) 2017 02 01
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) free FOOD GO! ACTIVE

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukier-
nicze, słodycze, lizaki, cukierki, galaretki przeznaczone do ce-
lów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane pro-
dukowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produk-
ty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowanych, 
prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemnia-
czane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski 
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe 
[wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, owocowe galaretki  [słodycze], chipsy [produkty zbo-
żowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], 
karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], 
dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby 
piekarniczo - cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta 
do wyrobów cukierniczych, galanteria czekoladowa, galante-
ria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, gala-
retki, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące 
ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji 
lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem ele-
mentów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożo-
we, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka 
i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty 
zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich miesza-
nek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowa, makarony, wy-
roby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby, czeko-
ladowe, guma do żucia, muesli, muesli typu granola, preparaty 
zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, 
draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone 
na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowa, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czeko-
ladowe, batony owocowe, batony proteinowe, nielecznicze 
draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki 
zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki 
zbożowe w czekoladzie, artykuły spożywcze wzbogacane wi-
taminami i minerałami takie jak: wyroby cukiernicze, produkty 
zbożowe, batony owocowe, batony proteinowe.

(210) 466980 (220) 2017 02 01
(731) HARD REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KDM SERWIS

(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja, na-
prawa i konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacja, naprawa 
i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa 
i konserwacja rur kotłowych, instalacja, naprawa i konserwacja 
sprzętu grzewczego, instalacja sprzętu hydraulicznego, insta-
lacja urządzeń do chłodzenia, instalacja urządzeń do ogrze-
wania i chłodzenia, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, 
instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wentyla-
cyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie kotłów, 
instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, in-
stalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konser-
wacja i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja instalacji 
wodno - kanalizacyjnej, modernizacja instalacji do wentylacji 
budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, 
modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimaty-
zacji budynków, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, 
naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa 
i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja 
urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń 
i instalacji do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń 
klimatyzacyjnych (do celów przemysłowych), regularne ser-
wisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie 
urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń 
do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do klimaty-
zacji, 42 projektowanie techniczne, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, projektowanie i planowanie techniczne 
instalacji do ogrzewania, projektowanie systemów elektrycz-
nych, projektowanie architektoniczne.

(210) 466986 (220) 2017 02 01
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) free FOOD GO! ACTIVE

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukier-
nicze, słodycze, lizaki, cukierki, galaretki przeznaczone do ce-
lów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane pro-
dukowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, pro-
dukty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowa-
nych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, 
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], 
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukier-
nicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, owocowe galaretki 
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, 
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pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, kar-
melki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukier-
nicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo - 
cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów 
cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekola-
dopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody, 
półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, 
produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub sma-
żone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów 
ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrup-
ki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i prepa-
raty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbo-
żowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek 
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowa, makarony, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby, 
czekoladowe, guma do żucia, muesli, muesli typu granola, 
preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów 
leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, 
przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ry-
żowe, przekąski zbożowa, paluszki, precle, batony zbożowe, 
batony czekoladowe, batony owocowe, batony proteino-
we, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki 
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki 
rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie, artykuły 
spożywcze wzbogacane witaminami i minerałami takie jak: 
wyroby cukiernicze, produkty zbożowe, batony owocowe, 
batony proteinowe.

(210) 466994 (220) 2017 02 01
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) free FOOD GO! ACTIVE

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukier-
nicze, słodycze, lizaki, cukierki, galaretki przeznaczone do ce-
lów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane pro-
dukowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, pro-
dukty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowa-
nych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, 
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], 
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukier-
nicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, owocowe galaretki  
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, 
pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, kar-
melki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukier-
nicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-
cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów 
cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekola-
dopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody, 
półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, 
produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub sma-
żone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów 

ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrup-
ki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i prepa-
raty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbo-
żowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek 
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby 
czekoladowe, guma do żucia, muesli, muesli typu granula, 
preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów 
leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, 
przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ry-
żowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, 
batony czekoladowe, batony owocowe, batony proteino-
we, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki 
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki 
rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie, artykuły 
spożywcze wzbogacane witaminami i minerałami takie jak: 
wyroby cukiernicze, produkty zbożowe, batony owocowe, 
batony proteinowe.

(210) 466995 (220) 2017 02 01
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) free FOOD GO! ACTIVE

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukier-
nicze, słodycze, lizaki, cukierki, galaretki przeznaczone do ce-
lów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane pro-
dukowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, pro-
dukty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowa-
nych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, 
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], 
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukier-
nicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, owocowe galaretki  
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, 
pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, kar-
melki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukier-
nicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo- 
-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyro-
bów cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria cze-
koladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, 
lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące 
ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstru-
zji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem 
elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbo-
żowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, 
mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane 
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz 
z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, cze-
kolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniada-
niowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, 
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czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, muesli, mu-
esli typu granola, preparaty zbożowe dietetyczne nie prze-
znaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne 
do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożo-
wych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, 
batony zbożowe, batony czekoladowe, batony owocowe, 
batony proteinowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty 
zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kuku-
rydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czeko-
ladzie, artykuły spożywcze wzbogacane witaminami i mi-
nerałami takie jak: wyroby cukiernicze, produkty zbożowe, 
batony owocowe, batony proteinowe.

(210) 467017 (220) 2017 02 02
(731) GS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GNATYSHYN

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja i prowadzenie prezentacji pro-
duktów, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich 
produktów kosmetycznych, usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów ko-
smetycznych, 41 nauka fryzjerstwa, szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, 44 fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, salony 
fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fry-
zjersko - kosmetycznych, salony piękności, usługi salonów 
piękności, świadczenie usług przez salony piękności, usługi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, konsultacje dotyczące 
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, do-
radztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetycz-
ne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
usługi w zakresie porad kosmetycznych, kosmetyczny za-
bieg laserowy na wzrost włosów, usługi w zakresie makijażu 
permanentnego.

(210) 467020 (220) 2017 02 02
(731) SOUVRE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Inowrocław

(540) SOUVRE INTERNATIONALE

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 1 kolagen do celów przemysłowych, 3 aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], dezodoranty, dezodoranty przeciwpotne, 
dezodoranty do stóp, antypoślizgowe płyny do podłóg, 
wosk do podłogi, antypoślizgowy wosk do podłóg, prepara-
ty antystatyczne do celów domowych, balsamy inne niż 
do celów medycznych, barwnik [środki chemiczne do oży-
wiania kolorów] do użytku domowego [pranie], barwniki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy 
do perfum kwiatowych, olejek bergamotowy, saszetki zapa-
chowe do bielizny, środki do namaczania prania, błyszczyki 
do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, pasty do butów, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 

nasączone preparatami do usuwania makijażu, kreda do czysz-
czenia, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
pilacji, detergenty inne niż używane w procesach produkcyj-
nych oraz inne niż do celów medycznych, drewno zapacho-
we, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], esencje eteryczne, preparaty do usuwania farby, 
geraniol, mydło do golenia, preparaty do golenia, heliotropi-
na, olejek jaśminowy, woda javelle, jonony [wyroby perfume-
ryjne], kadzidełka, preparaty do usuwania kamienia kotłowe-
go dla gospodarstwa domowego, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, 
chemiczne produkty do ożywiania koloru do użytku domo-
wego [pranie], środki do konserwacji skóry [pasty], maseczki 
kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy 
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do krę-
cenia włosów, krochmal do prania, krochmal do czyszczenia, 
preparaty wygładzające [krochmal], środki wygładzające 
i nadające praniu połysk, chemiczne produkty do ożywiania 
kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki [środki 
chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego 
[pranie], ekstrakty z kwiatów, środki do usuwania lakierów, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, amoniak [alkalia lot-
ne] stosowane jako detergent, preparaty do makijażu twarzy 
i ciała, puder do makijażu, perfumeryjny olejek miętowy, 
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydło migdałowe, 
mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów ko-
smetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycz-
nych, preparaty do mycia do użytku domowego, mydełka, 
mydła, dezynfekujące mydła perfumowane, mydła do oży-
wiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe, mydła przeciw-
potowe do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, neutraliza-
tory do trwałej ondulacji, pasty do obuwia, wosk do obuwia, 
środki do konserwacji skóry [pasty], preparaty do odbarwia-
nia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], od-
żywki do włosów, oleje czyszczące, olejek lawendowy, olejek 
migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat od-
tłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do ciała [kosmetyki], 
olejki do kąpieli nielecznicze, aromatyczne olejki do kąpieli, 
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] ko-
smetyczne, ołówki do brwi, środki do ostrzenia, ozdobne 
kalkomanie do celów kosmetycznych, wosk do parkietów, 
pasta do podłogi, pasty do mebli, preparaty do usuwania 
wosku z podłóg, pasty do skór, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, perfu-
my, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny antypoślizgowe 
do podłóg, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania 
ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, wosk anty-
poślizgowy do podłogi, kamień polerski, kremy do polero-
wania, papier do polerowania, środki do polerowania, wosk 
do polerowania, pomadki do ust, pomady do celów kosme-
tycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, potpourri 
(mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), farbki do pralnia, wy-
bielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty 
do prania, preparaty chemiczne do prania, preparaty do na-
błyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, preparaty do opalania, preparaty do prostowania 
włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pre-
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do pole-
rowania protez zębowych, przeciwpotowe mydła, pumeks, 
preparaty do usuwania rdzy, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, 
rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, skrobie naturalne 
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do prania, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, 
soda krystaliczna do czyszczenia, ług sodowy, płyny do spry-
skiwaczy szyb samochodowych, suche szampony, szampo-
ny, szampony dla zwierząt domowych, szminki do ust, ście-
reczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki 
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki 
do czyszczenia zębów, płyny do szorowania, środki zapacho-
we odświeżające powietrze, środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, talk kosmetyczny, preparaty do czysz-
czenia tapet, terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, terpe-
ny [olejki eteryczne], środki do zmiękczania tkanin, tlenek 
glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, 
woda toaletowa, olejki toaletowe, preparaty toaletowe, toniki 
[kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze spraye do jamy ustnej, prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, waciki 
do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosme-
tycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosme-
tyczna, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty 
do kręcenia włosów, woda kolońska, woda utleniona do ce-
lów kosmetycznych, woda zapachowa do bielizny, wosk 
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do wąsów, wosk pral-
niczy, gotowy wosk do polerowania, wybielacze [odbarwia-
cze] do celów kosmetycznych, soda wybielająca, sole wybie-
lające, wywabiacze plam [preparaty], żele do wybielania 
zębów, środki do zmiękczania tkanin, żele do masażu inne 
niż do celów medycznych, detergenty do samochodów, 
preparaty czyszczące do samochodów, środki zapachowe 
do samochodów, maski do pielęgnacji włosów, peelingi 
złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające 
do ciała, płyn micelarny, masło do ciała, kremy do ciała, żele 
do ciała, balsamy do ciała, paski odświeżające oddech, wosk 
do podłóg, olejki aromatyczne (aromaty), zmywacze do pa-
znokci, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, pianki do włosów, 
4 knoty do lamp, knoty do świec, środki do konserwacji skóry 
[oleje i smary], lanolina stosowana do produkcji kosmetyków, 
nafta, oleje do konserwacji skór, smar do skór, oleje mineral-
ne do stosowania w produkcji kosmetyków i produktów 
do pielęgnacji skóry, preparaty z oleju sojowego do zapobie-
gania przywieraniu do przyborów kuchennych, tłuszcze 
do oświetlania, wosk do oświetlania, gazy do oświetlania, pa-
sta do obuwia, wosk pszczeli, olej rybi, niejadalny, świece, 
świece zapachowe, świeczki, tłuszcz wełniany, 5 suplementy 
diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, probiotyki (suple-
menty), mineralne suplementy diety, suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, przeciwutleniające suplementy 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witami-
nowe, witaminy prenatalne, musujące tabletki witaminowe, 
tabletki witaminowe, preparaty zawierające witaminę D, pre-
paraty zawierające witaminę B, preparaty zawierające wita-
minę C, preparaty zawierające witaminę A, tabletki wspoma-
gające odchudzanie, mielone siemię lniane do użytku jako 
suplement diety, multiwitaminy, suplementy ziołowe w pły-
nie, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające alginiany, preparaty wi-
taminowe, odżywcze suplementy diety, odświeżacze 
do ubrań i tkanin, mineralne suplementy diety, kolagen 
do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
intymne preparaty nawilżające, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, herbata lecznicza, eliksiry [preparaty farmaceu-
tyczne], chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, 
błonnik pokarmowy, białkowe suplementy diety, 16 afisze, 
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artyku-

ły biurowe], akwaforty [grafika], albumy, arkusze z wiskozy 
do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, blo-
ki [artykuły papiernicze], bloczki do pisania, bloki do pisania, 
bloki listowe, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej 
do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pa-
kowania żywności, chorągiewki papierowe, chusteczki 
do nosa [papierowe], czasopisma [periodyki], dozowniki ta-
śmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane publikacje, 
dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy papierowe, ety-
kiety nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru 
mache, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza, 
formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fran-
kownice do użytku biurowego, gazety, gilotyny do papieru 
[artykuły biurowe], gluten [klej] do papieru lub do użytku do-
mowego, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektogra-
fy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalkomanie przylepne, 
kałamarze, kamienie atramentowe [kałamarze], kartki z ży-
czeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papier-
nicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty 
indeksowe [artykuły papiernicze], kartki muzyczne z życze-
niami, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biuro-
we], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi, klamry do papie-
ru, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, 
kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, 
kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papiero-
we, komiksy, biurowe maszyny do stemplowania, koperty 
[artykuły piśmienne], koperty na butelki [z kartonu lub papie-
ru], korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie 
[artykuły biurowe], kreda do znakowania, książki, kulki do piór 
kulkowych, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowa-
nia dokumentów do użytku biurowego, linijki [reglety] dla 
drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], łupkowe tabliczki 
do pisania, masy specjalne do pieczętowania do użytku pi-
śmiennego, materiały do introligatorstwa, drukowane mate-
riały szkoleniowe, materiały do rysowania, materiały druko-
wane, papier filtracyjny [bibuła], materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, mate-
riały piśmienne, matryce do druku ręcznego, etykiety adre-
sowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [note-
sy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obrusy 
papierowe, obsadki do piór, okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], 
okólniki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, 
opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, 
papier, papier do pakowania prezentów, papier do pisania 
[listowy], papier do zawijania, papier higieniczny, papier ma-
che, papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, pa-
pier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe podstawki, 
perforatory biurowe, stemple do znakowania, pudełka 
na pieczęcie, stemple, pinezki, pióra [artykuły biurowe], piór-
niki, płótno introligatorskie, płytki adresowe do adresarek, 
podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej rzędu ksią-
żek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołów-
ków, podstawki pod kufle do piwa, prospekty, zestawy pi-
śmienne, materiały piśmienne, przybory do wycierania tablic 
do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski 
do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, 
publikacje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], ręcz-
niki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozkłady, tuby 
z tektury, segregatory [artykuły biurowe], skoroszyty na do-
kumenty, spinacze do papieru, szablony [artykuły piśmien-
ne], sznurek introligatorski, szyldy z papieru lub z kartonu, 
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca 
[materiały piśmienne], taśma klejąca, taśmy przylepne do ce-
lów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na do-
kumenty [artykuły biurowe], teczki papierowe, torby na śmie-
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ci [z papieru], torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, 
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, 
ulotki, urządzenia ręczne do etykietowania, utrzymujące wil-
goć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
aparaty do wykonywania winiet, wkładki papierowe do szu-
flad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór, 
wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wy-
pełnienie z papieru lub kartonu, zakładki do książek, zeszyty, 
pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, płatki papierowe 
do demakijażu, koperty na butelki z kartonu lub papieru, 
płatki papierowe do demakijażu, 18 aktówki, aktówki, teczki, 
bigle do torebek, chusty do noszenia niemowląt, etui na klu-
cze, kagańce, kijki do chodzenia, zestawy podróżne [wyroby 
skórzane], torebki-kuferki [bostonbag], kuferki na kosmetyki 
[bez wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróżne, laski 
do chodzenia, moleskin [imitacja skóry], obroże dla zwierząt, 
opaski skórzane, skórzane pasy na ramie, torby plażowe, ple-
caki, plecaki turystyczne, torby podróżne, pojemniki na wizy-
tówki, pokrowce na parasole, portfele, portmonetki, portmo-
netki z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne parasole, pudełka 
z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pusła, puśliska, 
wyroby rymarskie, sakwy, sznurkowe siatki na zakupy, imita-
cje skóry, sportowe torby, teki, dyplomatki, torby, koperty 
ze skóry, do pakowania, torby na kółkach, torby na ubrania, 
torby na zakupy, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki 
skórzane, walizy, etui na wizytówki, futerały przenośne na do-
kumenty, worki, sakiewki, 25 odzież, odzież codzienna, bluz-
ki, bluzki z krótkimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, 
krawaty, fartuchy, fartuszki, fartuchy fryzjerskie, bielizna, bieli-
zna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, apaszki 
[chustki], chusty [odzież], koszule, swetry [odzież], spodnie, 
paski [odzież], paski skórzane [odzież], spódnice, sukienki 
damskie, podomki [szlafroki], czapki bez daszków, czapki 
z daszkiem, opaski na głowę, 35 agencje reklamowe, organi-
zowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 
badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, przeprowadzanie badań ryn-
kowych obejmujących sondaże opinii publicznych, wynajmo-
wanie maszyn i urządzeń dla biura, powielanie dokumentów, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo handlowe w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], fakturowanie, prenume-
rata gazety [dla osób trzecich], zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlo-
we wyceny, agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, księgowość, usługi marketin-
gowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, ob-
róbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, roz-
powszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], poszukiwania w zakresie patronatu, 
rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, pozyskiwanie i dostarczanie 
informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu 
i działalności gospodarczej, produkcja filmów reklamowych, 
prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związa-

ne z przenoszeniem przedsiębiorstwa, public relations, 
agencje public relations, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, tworze-
nie reklamowych i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, reklama korespondencyjna, przygotowywanie 
reklam prasowych, promocje sprzedażowe dla osób trzecich, 
statystyczne zestawienia, skomputeryzowana edycja tek-
stów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, zarobkowe zarządzanie w zakre-
sie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, 
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zesta-
wienia statystyczne, przeprowadzanie badań rynkowych 
obejmujących sondaże opinii publicznych, wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, syste-
matyzowanie danych w komputerowych bazach danych, 
organizowanie targów handlowych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, zarządzanie komputerowymi bazami da-
nych, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyj-
nej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towa-
rów : kolagen do celów przemysłowych, aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toale-
towe], dezodoranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoran-
ty do stóp, antypoślizgowe płyny do podłóg, wosk do podło-
gi, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne 
do celów domowych, balsamy inne niż do celów medycz-
nych, barwnik [środki chemiczne do ożywiania kolorów] 
do użytku domowego [pranie], barwniki do celów kosme-
tycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiato-
wych, olejek bergamotowy, saszetki zapachowe do bielizny, 
środki do namaczania prania, błyszczyki do ust, farby do bro-
dy, kosmetyki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone prepara-
tami do usuwania makijażu, kreda do czyszczenia, preparaty 
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, drewno zapachowe, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, ekstrakty kwiatowe [perfumy], esencje 
eteryczne, preparaty do usuwania farby, geraniol, mydło 
do golenia, preparaty do golenia, heliotropina, olejek jaśmi-
nowy, woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzideł-
ka, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospo-
darstwa domowego, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, che-
miczne produkty do ożywiania koloru do użytku domowego 
[pranie], środki do konserwacji skóry [pasty], maseczki ko-
smetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy 
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do krę-
cenia włosów, krochmal do prania, krochmal do czyszczenia, 
preparaty wygładzające [krochmal], środki wygładzające 
i nadające praniu połysk, chemiczne produkty do ożywiania 
kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki [środki 
chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego 
[pranie], ekstrakty z kwiatów, środki do usuwania lakierów, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, amoniak [alkalia lot-
ne] stosowane jako detergent, preparaty do makijażu twarzy 
i ciała, puder do makijażu, perfumeryjny olejek miętowy, 



116 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2017

mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydło migdałowe, 
mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów ko-
smetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycz-
nych, preparaty do mycia do użytku domowego, mydełka, 
mydła, dezynfekujące mydła perfumowane, mydła do oży-
wiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe, mydła przeciw-
potowe do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, neutraliza-
tory do trwałej ondulacji, pasty do obuwia, wosk do obuwia, 
środki do konserwacji skóry [pasty], preparaty do odbarwia-
nia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], od-
żywki do włosów, oleje czyszczące, olejek lawendowy, olejek 
migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat od-
tłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do ciała [kosmetyki], 
olejki do kąpieli nielecznicze, aromatyczne olejki do kąpieli, 
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] ko-
smetyczne, ołówki do brwi, środki do ostrzenia, ozdobne 
kalkomanie do celów kosmetycznych, wosk do parkietów, 
pasta do podłogi, pasty do mebli, preparaty do usuwania 
wosku z podłóg, pasty do skór, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, perfu-
my, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny antypoślizgowe 
do podłóg, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania 
ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, wosk anty-
poślizgowy do podłogi, kamień polerski, kremy do polero-
wania, papier do polerowania, środki do polerowania, wosk 
do polerowania, pomadki do ust, pomady do celów kosme-
tycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, potpourri 
(mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), farbki do pralnia, wy-
bielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty 
do prania, preparaty chemiczne do prania, preparaty do na-
błyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, preparaty do opalania, preparaty do prostowania 
włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pre-
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do pole-
rowania protez zębowych, przeciwpotowe mydła, pumeks, 
preparaty do usuwania rdzy, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, 
rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, skrobie naturalne 
do prania, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, 
soda krystaliczna do czyszczenia, ług sodowy, płyny do spry-
skiwaczy szyb samochodowych, suche szampony, szampo-
ny, szampony dla zwierząt domowych, szminki do ust, ście-
reczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki 
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki 
do czyszczenia zębów, płyny do szorowania, środki zapacho-
we odświeżające powietrze, środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, talk kosmetyczny, preparaty do czysz-
czenia tapet, terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, terpe-
ny [olejki eteryczne], środki do zmiękczania tkanin, tlenek 
glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, 
woda toaletowa, olejki toaletowe, preparaty toaletowe, toniki 
[kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze spraye do jamy ustnej, prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, waciki 
do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosme-
tycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosme-
tyczna, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty 
do kręcenia włosów, woda kolońska, woda utleniona do ce-
lów kosmetycznych, woda zapachowa do bielizny, wosk 
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do wąsów, wosk pral-
niczy, gotowy wosk do polerowania, wybielacze [odbarwia-
cze] do celów kosmetycznych, soda wybielająca, sole wybie-
lające, wywabiacze plam [preparaty], żele do wybielania 
zębów, środki do zmiękczania tkanin, żele do masażu inne 
niż do celów medycznych, detergenty do samochodów, pre-

paraty czyszczące do samochodów, środki zapachowe 
do samochodów, maski do pielęgnacji włosów, peelingi 
złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające 
do ciała, płyn micelarny, masło do ciała, kremy do ciała, żele 
do ciała, balsamy do ciała, paski odświeżające oddech, wosk 
do podłóg, olejki aromatyczne (aromaty), zmywacze do pa-
znokci, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, pianki do włosów, 
knoty do lamp, knoty do świec, środki do konserwacji skóry 
[oleje i smary], lanolina stosowana do produkcji kosmetyków, 
nafta, oleje do konserwacji skór, smar do skór, oleje mineral-
ne do stosowania w produkcji kosmetyków i produktów 
do pielęgnacji skóry, preparaty z oleju sojowego do zapobie-
gania przywieraniu do przyborów kuchennych, tłuszcze 
do oświetlania, wosk do oświetlania, gazy do oświetlania, pa-
sta do obuwia, wosk pszczeli, olej rybi, niejadalny, świece, 
świece zapachowe, świeczki, tłuszcz wełniany, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, probiotyki (suple-
menty), mineralne suplementy diety, suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, przeciwutleniające suplementy 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witami-
nowe, witaminy prenatalne, musujące tabletki witaminowe, 
tabletki witaminowe, preparaty zawierające witaminę D, pre-
paraty zawierające witaminę B, preparaty zawierające wita-
minę C, preparaty zawierające witaminę A, tabletki wspoma-
gające odchudzanie, mielone siemię lniane do użytku jako 
suplement diety, multiwitaminy, suplementy ziołowe w pły-
nie, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające alginiany, preparaty wi-
taminowe, odżywcze suplementy diety, odświeżacze 
do ubrań i tkanin, mineralne suplementy diety, kolagen 
do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
intymne preparaty nawilżające, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, herbata lecznicza, eliksiry [preparaty farmaceu-
tyczne], chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, 
błonnik pokarmowy, białkowe suplementy diety, afisze, pla-
katy, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły 
biurowe], akwaforty [grafika], albumy, arkusze z wiskozy 
do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, blo-
ki [artykuły papiernicze], bloczki do pisania, bloki do pisania, 
bloki listowe, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej 
do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pa-
kowania żywności, chorągiewki papierowe, chusteczki 
do nosa [papierowe], czasopisma [periodyki], dozowniki ta-
śmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane publikacje, 
dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy papierowe, ety-
kiety nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru 
mache, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza, 
formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fran-
kownice do użytku biurowego, gazety, gilotyny do papieru 
[artykuły biurowe], gluten [klej] do papieru lub do użytku do-
mowego, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektogra-
fy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalkomanie przylepne, 
kałamarze, kamienie atramentowe [kałamarze], kartki z ży-
czeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papier-
nicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty 
indeksowe [artykuły papiernicze], kartki muzyczne z życze-
niami, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biuro-
we], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi, klamry do papie-
ru, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, 
kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, 
kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papiero-
we, komiksy, biurowe maszyny do stemplowania, koperty 
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[artykuły piśmienne], koperty na butelki [z kartonu lub papie-
ru], korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie 
[artykuły biurowe], kreda do znakowania, książki, kulki do piór 
kulkowych, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowa-
nia dokumentów do użytku biurowego, linijki [reglety] dla 
drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], łupkowe tabliczki 
do pisania, masy specjalne do pieczętowania do użytku pi-
śmiennego, materiały do introligatorstwa, drukowane mate-
riały szkoleniowe, materiały do rysowania, materiały druko-
wane, papier filtracyjny [bibuła], materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, mate-
riały piśmienne, matryce do druku ręcznego, etykiety adre-
sowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [note-
sy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obrusy 
papierowe, obsadki do piór, okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], 
okólniki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, 
opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, 
papier, papier do pakowania prezentów, papier do pisania 
[listowy], papier do zawijania, papier higieniczny, papier ma-
che, papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, pa-
pier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe podstawki, 
perforatory biurowe, stemple do znakowania, pudełka 
na pieczęcie, stemple, pinezki, pióra [artykuły biurowe], piór-
niki, płótno introligatorskie, płytki adresowe do adresarek, 
podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej rzędu ksią-
żek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołów-
ków, podstawki pod kufle do piwa, prospekty, zestawy pi-
śmienne, materiały piśmienne, przybory do wycierania tablic 
do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski 
do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, 
publikacje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], ręcz-
niki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozkłady, tuby 
z tektury, segregatory [artykuły biurowe], skoroszyty na do-
kumenty, spinacze do papieru, szablony [artykuły piśmien-
ne], sznurek introligatorski, szyldy z papieru lub z kartonu, 
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca 
[materiały piśmienne], taśma klejąca, taśmy przylepne do ce-
lów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na do-
kumenty [artykuły biurowe], teczki papierowe, torby na śmie-
ci [z papieru], torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, 
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie stoż-
ka, ulotki, urządzenia ręczne do etykietowania, utrzymujące 
wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
aparaty do wykonywania winiet, wkładki papierowe do szu-
flad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór, 
wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wy-
pełnienie z papieru lub kartonu, zakładki do książek, zeszyty, 
pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, płatki papierowe 
do demakijażu, koperty na butelki z kartonu lub papieru, 
płatki papierowe do demakijażu, aktówki, aktówki, teczki, bi-
gle do torebek, chusty do noszenia niemowląt, etui na klu-
cze, kagańce, kijki do chodzenia, zestawy podróżne [wyroby 
skórzane], torebki-kuferki [bostonbag], kuferki na kosmetyki 
[bez wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróżne, laski 
do chodzenia, moleskin [imitacja skóry], obroże dla zwierząt, 
opaski skórzane, skórzane pasy na ramie, torby plażowe, ple-
caki, plecaki turystyczne, torby podróżne, pojemniki na wizy-
tówki, pokrowce na parasole, portfele, portmonetki, portmo-
netki z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne parasole, pudełka 
z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pusła, puśliska, 
wyroby rymarskie, sakwy, sznurkowe siatki na zakupy, imita-
cje skóry, sportowe torby, teki, dyplomatki, torby, koperty 
ze skóry, do pakowania, torby na kółkach, torby na ubrania, 
torby na zakupy, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki 
skórzane, walizy, etui na wizytówki, futerały przenośne na do-

kumenty, worki, sakiewki, odzież, odzież codzienna, bluzki, 
bluzki z krótkimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, kra-
waty, fartuchy, fartuszki, fartuchy fryzjerskie, bielizna, bielizna 
damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, apaszki 
[chustki], chusty [odzież], koszule, swetry [odzież], spodnie, 
paski [odzież], paski skórzane [odzież], spódnice, sukienki 
damskie, podomki [szlafroki], czapki bez daszków, czapki 
z daszkiem, opaski na głowę.

(210) 467024 (220) 2017 02 02
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) REDUSMOG
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów me-
dycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, zioła 
lecznicze.

(210) 467031 (220) 2017 02 02
(731) KUBAŃ JAN, Warszawa
(540) QBS
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie systemów komputerowych, aktualizo-
wanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowe-
go, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie projek-
towania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, powielanie 
programów komputerowych, programowanie komputerów, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 467038 (220) 2017 02 02
(731) BUDEXPOL BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Kalinówka
(540) X GRUPA BX PARTNER W BUDOWIE

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe.

(210) 467043 (220) 2017 02 02
(731) SANDELEWSKA GRAŻYNA, Milanówek
(540) Maua
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(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska, dziecięca.

(210) 467053 (220) 2017 02 02
(731) Zott SE & Co. KG, Mertingen, DE
(540) Montuś
(510), (511) 29 wyroby nabiałowe, mianowicie mleko pit-
ne z wykluczeniem kwaśnego mleka i maślanki, jogurty 
czekoladowe lub kakaowe, bezalkoholowe napoje mlecz-
ne, bezalkoholowe mieszane napoje mleczne (z przewagą 
mleka), desery składające się głównie z mleka i przypraw 
z żelatyny i/lub skrobi jako spoiwa, 30 puddingi, lody, lody 
owocowe, proszek do przygotowywania lodów, ciastka 
i wyroby cukiernicze o przedłużonej trwałości, zwłaszcza 
gotowe ciasta i gofry, wszystkie wyżej wymienione towa-
ry ewentualnie zawierające czekoladę i/lub o smaku cze-
kolady, 35 sprzedaż wyrobów nabiałowych, mianowicie 
mleka pitnego z wykluczeniem kwaśnego mleka i maśla-
nek, sprzedaż: jogurtów czekoladowych lub kakaowych, 
bezalkoholowych napojów mlecznych, bezalkoholowych 
mieszanych napojów mlecznych (z przewagą mleka), de-
serów składających się głównie z mleka i przypraw z żela-
tyny i/lub skrobi jako spoiwa, puddingów, lodów, lodów 
owocowych, proszków do przygotowywania lodów, cia-
stek i wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości, 
zwłaszcza gotowych ciast i gofrów, sprzedaż puddingów, 
lodów, lodów owocowych, proszków do przygotowywa-
nia lodów, ciastek i wyrobów cukierniczych o przedłużo-
nej trwałości, zwłaszcza gotowych ciast i gofrów zawiera-
jących czekoladę i/lub o smaku czekolady.

(210) 467054 (220) 2017 02 02
(731) Zott SE & Co. KG, Mertingen, DE
(540) Zottuś
(510), (511) 29 mleko, wyroby nabiałowe, mleko pitne, 
fermentowane mleko, maślanka, jogurty, jogurty owo-
cowe, napoje na bazie jogurtów, jogurty z czekoladą lub 
kakao, bezalkoholowe napoje mleczne, kefiry, śmietana, 
twarożki, twarożki z owocami i ziołami, desery mleczne, 
masła, sery i wyroby serowe, mleko i serwatka w prosz-
ku będące produktami żywnościowymi, zarówno z lub 
bez dodatków, margaryny (zawierające tłuszcz), koktajle 
mleczne, serwatka, 30 puddingi, lody, lody owocowe, 
proszek do przygotowywania lodów, pieczywo i wyroby 
cukiernicze o przedłużonej trwałości, głównie gotowe 
do jedzenia ciasta i gofry, napoje na bazie kakao, puddin-
gi ryżowe.

(210) 467057 (220) 2017 02 03
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Xylodex regeneracja nos ratuje odtyka i regeneruje
(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) 467062 (220) 2017 02 03
(731) WELICKI JACEK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

PARTNER, Gdynia

(540) Marinere FRUITS-VEGETABLES

(531) 01.03.01, 01.03.06, 01.15.24, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport towarów w tym transport owoców 
i warzyw.

(210) 467066 (220) 2017 02 03
(731) BOGUSZ PAWEŁ, Lublin; 

TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) KELATIS
(510), (511) 5 preparat wspomagający gojenie ran.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 467100 (220) 2017 02 03
(731) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krzeszowice

(540) skycal Na
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne - dolomit do celów przemysłowych, 
sorbenty mineralne, 19 kamień, wapień, kruszywo, wapień 
w postaci proszku.

(210) 467103 (220) 2017 02 03
(731) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krzeszowice

(540) budocal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne - dolomit do celów przemysłowych, 
wypełniacze mineralne, 19 materiały budowlane niemetalo-
we, kruszywo, kamień, kamień budowlany, wapień, bitumicz-
ne wyroby dla budownictwa, wapień w postaci proszku.

(210) 467106 (220) 2017 02 03
(731) JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa
(540) Janex

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, wędliny, drób.

(210) 467130 (220) 2017 02 06
(731) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK, Poznań
(540) hpc4poland
(510), (511) 9 programy komputerowe, nośniki nagrań cy-
frowych, 38 usługi telekomunikacyjne, 42 usługi naukowe, 
techniczne, analizy przemysłowe, usługi badawcze.
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(210) 467132 (220) 2017 02 06
(731) ECOFLAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ECOFLAM
(510), (511) 11 kominki, piece grzewcze, piece na paliwa 
stałe, piecyki na drewno, piecyki opalane drewnem, wkłady 
kominkowe.

(210) 467134 (220) 2017 02 06
(731) ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) DoIT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne zapisane na nośni-
kach, publikacje elektroniczne do pobrania, multimedialne 
programy szkoleniowe zapisane na CD lub na innych nośni-
kach, multimedialne programy szkoleniowe, przeznaczone 
do zamieszczania w sieci wewnętrznej intranet i/lub w In-
ternecie, 16 publikacje drukowane, dzienniki, czasopisma, 
periodyki, książki, afisze, plakaty, plansze, plany, kalendarze, 
broszury, kupony, ulotki, druki, materiały drukowane, foto-
grafie, katalogi, prospekty, publikacje na nośniku papiero-
wym, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), 35 usługi w zakresie reklamy, reklama telewizyjna, 
radiowa, prasowa, korespondencyjna i za pośrednictwem 
sieci komputerowej i Internetu, dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsca 
na reklamę, wynajmowanie miejsca na reklamę na stronach 
internetowych, reklama w formie mailingu bezpośredniego, 
produkcja reklam, sponsoring w formie reklamy, publikowa-
nie tekstów reklamowych i ogłoszeń, organizowanie wystaw, 
pokazów, targów i konkursów w celach handlowych, rekla-
mowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, informacja 
handlowa, usługi doradcze w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, pośrednictwo w za-
kresie kojarzenia kontrahentów, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi w zakre-
sie badań opinii publicznej, badań rynku, badań w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, analizy kosztów i analiz rynko-
wych, 36 usługi doradcze i zarządcze w dziedzinie finansów, 
inwestycji, ubezpieczeń, podatków i usług leasingowych, 
41 usługi edukacyjne, warsztaty, seminaria, szkolenia w za-
kresie informatyki, techniki komputerowej, technologii infor-
macyjnych i łączności oraz nowych technologii, świadczone 
w sposób tradycyjny i drogą online, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie techniki kompu-
terowej, informatyki i zaawansowanych technologii, usługi 
w zakresie organizacji i prowadzenia kongresów, konferencji, 
pokazów i wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakre-
sie publikowania tekstów innych niż o charakterze reklamo-
wym, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czaso-
pism branżowych, książek i periodyków w formie tradycyjnej 
oraz w trybie on-line, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji 
elektronicznych dostarczanych do odbiorców drogą on-line, 
wydawanie gazety internetowej, publikowanie drogą elek-
troniczną oraz udostępniania publikacji online, publikacje 
elektroniczne i multimedialne, obsługiwanie, uaktualnianie 
publikacji elektronicznych dostarczanych do odbiorców 
drogą on-line, usługi w zakresie produkcji filmowej, audio-
wizualnej i multimedialnej, 42 prowadzenie komputerowych 

platform informacyjnych o charakterze branżowym, w szcze-
gólności dotyczących tematyki komputerowej i informatycz-
nej, technologii informacyjnych oraz nowych technologii.

(210) 467139 (220) 2017 02 06
(731) COMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) 7 STARS

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.06

(510), (511) 9 akumulatory elektryczne.

(210) 467174 (220) 2017 02 06
(731) REQUIEM-PIĄTEK SPÓŁKA JAWNA, Tarnów
(540) Requiem-Piątek

(531) 03.03.01, 03.03.26, 18.01.01, 18.01.03, 27.05.01, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, prowadzenie ceremonii 
pogrzebowych, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji.

(210) 467175 (220) 2017 02 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

METAL-HURT DOROTA RAFIŃSKA 
BOŻENA WESOŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Toruń

(540) VERTISSO

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, baterie kranowe, baterie 
prysznicowe, natryski, umywalki łazienkowe, zlewozmywaki.

(210) 467205 (220) 2017 01 13
(731) KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA 

KOBNEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa

(540) KOBNEXT
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.03.11, 26.03.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instala-
cyjne, w tym: budownictwo przemysłowe, dekarstwo, izolo-
wanie budynków, malowanie, montaż rusztowań, murowa-
nie, nadzór budowlany, restauracja istniejących budynków 
i obiektów, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, 
układanie nawierzchni drogowych, usługi hydrauliczne, wy-
najem sprzętu budowlanego, 42 usługi dotyczące doradz-
twa budowlanego, opracowywanie projektów technicznych, 
projektowanie budynków.

(210) 467221 (220) 2017 02 07
(731) DOMINIK LESZEK MIX EXPERT, Rumia
(540) GLUTEN FREE

(531) 05.07.02, 26.04.03, 26.04.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mieszanka do chleba, mieszanka do ciasta, 
mieszanka do naleśników.

(210) 467222 (220) 2017 02 07
(731) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) LC+

(531) 24.13.01, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne i zapacho-
we, kosmetyki do pielęgnowania włosów, preparaty ko-
smetyczne do włosów i skóry głowy, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, 
ołówki do brwi, preparaty do makijażu i demakijażu, puder 
do makijażu, preparaty do depilacji i golenia, dezodoranty 
i środki perfumeryjne do użytku osobistego, ekstrakty kwia-
towe do perfum, esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla 
zwierząt, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotio-
ny do celów kosmetycznych, lotiony do włosów, maseczki 
kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczko ko-
smetyczne, mydła dezodoryzujące, dezynfekujące, lecznicze, 
przeciwpotowe i toaletowe, preparaty odbarwiające do ce-
lów kosmetycznych, ołówki kosmetyczne, ozdoby do celów 
kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne 
paznokcie, perfumy, pomadki do ust, kosmetyki do opalania, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty 

kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe nielecz-
nicze, szampony, szminki do make-up, tłuszcze do celów 
kosmetycznych, środki nielecznicze do pielęgnacji ust, farby 
do włosów, preparaty do układania włosów, wody zapacho-
we, wosk do depilacji, wosk do wąsów.

(210) 467226 (220) 2017 02 07
(731) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) LAURA CONTI

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne i zapacho-
we, kosmetyki do pielęgnowania włosów, preparaty ko-
smetyczne do włosów i skóry głowy, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, 
ołówki do brwi, preparaty do makijażu i demakijażu, puder 
do makijażu, preparaty do depilacji i golenia, dezodoranty 
i środki perfumeryjne do użytku osobistego, ekstrakty kwia-
towe do perfum, esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla 
zwierząt, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotio-
ny do celów kosmetycznych, lotiony do włosów, maseczki 
kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczko ko-
smetyczne, mydła dezodoryzujące, dezynfekujące, lecznicze, 
przeciwpotowe i toaletowe, preparaty odbarwiające do ce-
lów kosmetycznych, ołówki kosmetyczne, ozdoby do celów 
kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne 
paznokcie, perfumy, pomadki do ust, kosmetyki do opalania, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe nielecz-
nicze, szampony, szminki do make-up, tłuszcze do celów 
kosmetycznych, środki nielecznicze do pielęgnacji ust, farby 
do włosów, preparaty do układania włosów, wody zapacho-
we, wosk do depilacji, wosk do wąsów.

(210) 467249 (220) 2017 02 08
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Jak Polska długa i szeroka - Ranigast Max Nr 1 

na zgagę
(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) 467260 (220) 2017 02 08
(731) JPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) HEGO’S MILANO
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(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torebki, 24 tekstylia i wyroby włókien-
nicze nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy.

(210) 467267 (220) 2017 02 08
(731) BŁAŹNIAK MAREK, Bełchatów
(540) Eltram

(531) 17.01.19, 24.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, konserwacja pojazdów, montaż ruszto-
wań, naprawa linii wysokiego napięcia, układanie nawierzchni 
drogowych, wykonanie sieci trakcji tramwajowych, wykona-
nie sieci trakcji trolejbusowych, wykonywanie fundamentów 
trakcyjnych, wykonywanie fundamentów energetycznych, 
montaż konstrukcji wporczo-trakcyjnych, montaż konstrukcji 
oświetleniowych, montaż konstrukcji energetycznych.

(210) 467271 (220) 2017 02 08
(731) LASOTA KAROL OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 

RYWAL, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) RYWAL
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe szkół jazdy, 
zaawansowane szkolenia w prowadzeniu dla kierowców 
pojazdów mechanicznych, nauka jazdy pojazdami mecha-
nicznymi, w szczególności nauka jazdy samochodem oso-
bowym, motocyklem, samochodem ciężarowym, prowa-
dzenie kursów na instruktorów jazdy, szkolenia, kursy, nauka, 
w szczególności w zakresie prowadzenia pojazdów, bezpie-
czeństwa na drodze, konserwacji pojazdów, prawa o ruchu 
drogowym oraz technik jazdy, organizacja kursów przygoto-
wujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

(210) 467273 (220) 2017 02 08
(731) GABRYŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 

USŁUGOWE PIONEX, Bielsko-Biała
(540) PIONEX

(531) 26.01.02, 26.01.18, 25.05.05, 25.05.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 kity szklarskie, kleje do płytek ściennych, kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty 
do klejenia, preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem 
farb i olejów], preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem 
farb i olejów], silikony, preparaty konserwujące stosowane 
w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty ogniood-
porne, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane 
w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczalniki do lakierów, 
spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej - ) z wy-
jątkiem farb, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów 
[substancje klejące], środki chemiczne dla przemysłu, środki 
do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, 2 środki 
do konserwacji drewna, farby i farby mocno rozcieńczone, 
mieszanki gruntujące, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, oleje 
do konserwacji drewna, podkłady, bejce, preparaty ochronne 
do metali, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, 

preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, farby akry-
lowe, emulsje w postaci farb, 17 folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, środki uszczelniające do stoso-
wania w budownictwie, kit, materiały do uszczelniania okien 
i drzwi, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, 
uszczelnienia wodoodporne, wypełnienia do szczelin kom-
pensacyjnych, zaprawy izolacyjne ,izolacja do celów budow-
lanych, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izola-
cyjne masy uszczelniające, materiały do uszczelniania okien 
i drzwi, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne do dachów, 
pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka poliure-
tanowa o małej gęstości do izolacji, półprzezroczyste mate-
riały elastyczne do izolacji okien dachowych, powłoki izo-
lacyjne, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, 
zaprawy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, gruba folia po-
lipropylenowa inna niż do pakowania, folia poliuretanowa, 
inna niż do pakowania, uszczelniacz do połączeń, materiały 
uszczelniające, materiały do uszczelniania, masy uszczelnia-
jące, klejące mieszanki uszczelniające, kit uszczelniający, kity 
silikonowe, 35 organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi jako handel,  zarządzanie w zakresie za-
mówień w handlowych, usługi handlu detalicznego w zakre-
sie materiałów budowlanych.

(210) 467274 (220) 2017 02 08
(731) GABRYŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 

USŁUGOWE PIONEX, Bielsko-Biała
(540) MAX

(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 1 kity szklarskie, kleje do płytek ściennych, kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty 
do klejenia, preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem 
farb i olejów], preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem 
farb i olejów], silikony, preparaty konserwujące stosowane 
w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty ogniood-
porne, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane 
w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczalniki do lakierów, 
spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej - ) z wy-
jątkiem farb, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów 
[substancje klejące], środki chemiczne dla przemysłu, środki 
do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, 2 środki 
do konserwacji drewna, farby i farby mocno rozcieńczone, 
mieszanki gruntujące, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, oleje 
do konserwacji drewna, podkłady, bejce, preparaty ochronne 
do metali, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, 
preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, farby akry-
lowe, emulsje w postaci farb, 17 folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, środki uszczelniające do stoso-
wania w budownictwie, kit, materiały do uszczelniania okien 
i drzwi, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, 
uszczelnienia wodoodporne, wypełnienia do szczelin kom-
pensacyjnych, zaprawy izolacyjne ,izolacja do celów budow-
lanych, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izola-
cyjne masy uszczelniające, materiały do uszczelniania okien 
i drzwi, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne do dachów, 
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pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka poliure-
tanowa o małej gęstości do izolacji, półprzezroczyste mate-
riały elastyczne do izolacji okien dachowych, powłoki izo-
lacyjne, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, 
zaprawy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, gruba folia po-
lipropylenowa inna niż do pakowania, folia poliuretanowa, 
inna niż do pakowania, uszczelniacz do połączeń, materiały 
uszczelniające, materiały do uszczelniania, masy uszczelnia-
jące, klejące mieszanki uszczelniające, kit uszczelniający, kity 
silikonowe.

(210) 467277 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) MEBLIN VC 245

(531) 12.01.15, 12.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 467279 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 245
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 467284 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) PIKASAT VC 120

(531) 12.03.01, 12.03.02, 12.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
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i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 467285 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) NANO SAN VC 112
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nada-
wania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa do-
mowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów do-
mowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów 
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanali-
zacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekar-
ników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, pre-
paraty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamia-
cze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty 
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania 
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produk-
ty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, 
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników 
dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfeku-
jące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź 
sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środ-
ki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty 
do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, 
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owa-
dy, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów me-
dycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, 
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania po-
wietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i po-
mieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 467297 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 120
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 467298 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) PIKASOFT-ŻEL VC 121

(531) 26.13.25, 12.03.07, 27.05.12, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
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zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-
raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środki od-
każające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów 
higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, 
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pa-
sożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, her-
bicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty 
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania 
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczysz-
czania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów 
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 467299 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 121
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i prepa-
raty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uni-
wersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, 
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty 
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastro-
nomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszcze-
nia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania 
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, prepa-
raty antystatyczne do celów domowych, preparaty do po-
lerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usu-
wania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego 
dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania 
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania 
do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się 
kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania prze-
wodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur 
kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do pie-
karników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, prepa-
raty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, 
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wy-
bielania, krochmal do prania, preparaty do prania do susza-
rek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, 
środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej 
wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących, 
5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, 
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty anty bak-
teryjne, antyseptyki,  środki bakteriobójcze, środki zwalczają-
ce pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, 
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty 
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania 
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczysz-
czania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów 
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 467300 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) GRUNDPUR VC 150

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 467309 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) KAMPUR VC 225
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i prepa-
raty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uni-
wersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, 
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty 
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastro-
nomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszcze-
nia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania 
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, prepa-
raty antystatyczne do celów domowych, preparaty do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania 
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospo-
darstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż sto-
sowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania 
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów 
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów ka-
nalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmięk-
czacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, 
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, prepa-
raty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki za-
pachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z lub bez składników dezynfekujących.

(210) 467310 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) LASIPUR VC 175

(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i prepa-
raty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uni-
wersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, 
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty 
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastro-
nomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszcze-
nia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania 
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, prepa-
raty antystatyczne do celów domowych, preparaty do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania 
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospo-
darstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż sto-
sowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania 
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów 
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów ka-

nalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmięk-
czacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, 
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, prepa-
raty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki za-
pachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z lub bez składników dezynfekujących.

(210) 467311 (220) 2017 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) NANO GLASS VC 176
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i prepa-
raty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uni-
wersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, 
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty 
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastro-
nomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszcze-
nia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania 
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, prepa-
raty antystatyczne do celów domowych, preparaty do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania 
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospo-
darstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż sto-
sowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania 
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów 
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów ka-
nalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmięk-
czacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, 
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, prepa-
raty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki za-
pachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z lub bez składników dezynfekujących.

(210) 467317 (220) 2017 02 08
(731) RUSZKOWSKA-PILAS JUSTYNA JUSPOL, Zielątkowo
(540) BETONFORM
(510), (511) 4 oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [bu-
downictwo], oleje antyadhezyjne, oleje do smarowania.

(210) 467318 (220) 2017 02 08
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) To co dobre Bez Ciebie SIĘ NIE ZROBI
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(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.24, 02.09.01
(510), (511) 29 margaryna, masło, krem na bazie masła, 
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, 
masło roślinne, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne 
z przewagą mleka, oleje jadalne, olej palmowy jadalny, olej 
rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego spożyw-
czy, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, tłuszcze roślinne, 
komponenty i ekstrakty tłuszczowe do produkcji artykułów 
spożywczych, 30 ciasta, aromaty do ciast [inne niż esencje], 
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada, napo-
je na bazie czekolady, kakao, napoje na bazie kakao, wyro-
by z kakao, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne 
zastępujące kawę, lody spożywcze, potrawy na bazie mąki, 
żywność na bazie mąki, mąka pszenna, mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, proszek do pieczenia, przyprawy, 
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
słodycze, sosy pomidorowe, sosy mięsne, sosy sałatkowe, sól 
kuchenna.

(210) 467321 (220) 2017 02 08
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) PALMA Zróbmy coś dobrego!

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 29 margaryna, masło, krem na bazie masła, 
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, 
masło roślinne, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne 
z przewagą mleka, oleje jadalne, olej palmowy jadalny, olej 
rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego spożyw-
czy, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, tłuszcze roślinne, 
komponenty i ekstrakty tłuszczowe do produkcji artykułów 
spożywczych, 30 ciasta, aromaty do ciast [inne niż esencje], 
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada, napo-
je na bazie czekolady, kakao, napoje na bazie kakao, wyro-
by z kakao, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne 
zastępujące kawę, lody spożywcze, potrawy na bazie mąki, 
żywność na bazie mąki, mąka pszenna, mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, proszek do pieczenia, przyprawy, 
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
słodycze, sosy pomidorowe, sosy mięsne, sosy sałatkowe, sól 
kuchenna.

(210) 467323 (220) 2017 02 08
(731) QUESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) Świat Ekspresów

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 02.09.08
(510), (511) 11 ekspresy elektryczne do kawy, akcesoria 
do ekspresów do kawy, 21 serwisy do kawy, naczynia do za-
parzania kawy nieelektryczne, 30 kawa.

(210) 467325 (220) 2017 02 08
(731) PAŁKA GRZEGORZ PAREN-FIRANY, ZASŁONY, 

KARNISZE, ROLETY, Wolbrom
(540) PAREN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 20 karnisze, rolety okienne, 24 zasłony i firany 
tekstylne lub z tworzyw sztucznych, 40 szycie zasłon, szycie 
(produkcja na zamówienie).

(210) 467390 (220) 2017 02 10
(731) TIME SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) TIMECAMP
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, kompu-
terowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupwa-
re], oprogramowanie do monitorowania danych w chmu-
rze, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie 
do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów 
biznesowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli 
czasu pracy, oprogramowanie komputerowe do pobrania 
z Internetu, oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
czasem pracy, oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe 
[programy], oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, programy 
komputerowe, 35 administrowanie sprzedażą, reklama, 
reklama w Internecie, usługi eksportowe, usługi importo-
we, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące oprogramowa-
nia, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 42 doradztwo 
związane z oprogramowaniem, hosting oprogramowania 
komputerowego i aplikacji komputerowych na rzecz osób 
trzecich, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowa-
nie programów komputerowych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, umożliwianie użytkowania oprogramowania ope-
racyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze.

(210) 467401 (220) 2017 02 10
(731) TIME SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) timecamp
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.01.02, 17.01.09
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, kompu-
terowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], 
oprogramowanie do monitorowania danych w chmurze, 
oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do po-
brania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów 
biznesowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli 
czasu pracy, oprogramowanie komputerowe do pobrania 
z Internetu, oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
czasem pracy, oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe 
[programy], oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, programy 
komputerowe, 35 administrowanie sprzedażą, reklama, 
reklama w Internecie, usługi eksportowe, usługi importo-
we, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące oprogramowa-
nia, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 42 doradztwo 
związane z oprogramowaniem, hosting oprogramowania 
komputerowego i aplikacji komputerowych na rzecz osób 
trzecich, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowa-
nie programów komputerowych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, umożliwianie użytkowania oprogramowania ope-
racyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze.

(210) 467408 (220) 2017 02 10
(731) WILCZYŃSKA PAULINA, WILCZYŃSKA KATARZYNA 

FOR BEAUTY SPÓŁKA CYWILNA, Radom
(540) For Beauty PROFESSIONAL

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej on-line i stacjo-
narnie artykułów kosmetycznych.

(210) 467430 (220) 2017 02 10
(731) BRAINTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) BRAINTRI
(510), (511) 38 doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, 
dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, komunikacja przez 
sieci elektroniczne, komunikacja za pomocą fal elektroma-
gnetycznych, konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, 
obsługa lokalnych sieci komputerowych, transmisja danych 
za pomocą środków elektronicznych, udostępnianie urzą-
dzeń łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, 
usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi dorad-
cze dotyczące sprzętu komunikacyjnego, usługi przesyła-
nia danych, 42 administracja serwerów, aktualizacja i kon-
serwacja oprogramowania i programów komputerowych, 
badania dotyczące technologii, badania i doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, badania i do-
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo 
i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputero-
wych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech-
nologii informacyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo 
techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo 
w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradz-
two w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmu-
rze obliczeniowej, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis 
oprogramowania komputerowego, integracja systemów 
i sieci komputerowych, kompilacja programów kompu-
terowych, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, 
kontrola i testowanie jakości, konwersja danych elektro-
nicznych, monitoring systemów sieciowych, opracowywa-
nie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów 
i oprogramowania, opracowywanie komputerowych urzą-
dzeń peryferyjnych, opracowywanie nowych technologii 
dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych 
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie baz danych, opracowywanie programów 
do przetwarzania danych, opracowywanie rozwiązań apli-
kacji oprogramowania komputerowego, projektowanie 
specyfikacji komputerowych, projektowanie systemów in-
formatycznych związanych z finansami, techniczna obsługa 
aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, 
testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie 
sprzętu informatycznego.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 460627, 465922, 466102, 467020, 467100, 467103, 467273, 467274

2 466662, 467273, 467274

3 460627, 462028, 463670, 463698, 464372, 465200, 465238, 465764, 465836, 466087, 466092, 466656, 466799, 
466975, 467020, 467222, 467226, 467277, 467279, 467284, 467285, 467297, 467298, 467299, 467300, 467309, 
467310, 467311

4 465577, 466102, 466110, 467020, 467317

5 460627, 463670, 464372, 465206, 465238, 465604, 465605, 465620, 465764, 465776, 465788, 466087, 466092, 
466194, 466197, 466198, 466202, 466372, 466391, 466395, 466458, 466523, 466649, 466656, 466788, 466799, 
466979, 466986, 466994, 466995, 467020, 467024, 467057, 467066, 467249, 467285, 467298, 467299

6 463900, 466455, 466860

7 462797, 465567, 465577, 465765, 466455, 466864, 466937

9 460039, 462392, 463012, 464590, 464621, 464623, 465250, 465424, 465451, 465576, 465577, 465681, 465689, 
465765, 465881, 465912, 465914, 465915, 465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 465929, 
465930, 466206, 466274, 466398, 466436, 466571, 466732, 466832, 466956, 467130, 467134, 467139, 467390, 
467401

10 463904, 465436, 466184

11 465280, 466144, 466210, 466571, 466879, 467132, 467175, 467323

12 462797, 463231, 465567, 466540

14 463012, 463990, 465467, 466941

16 461037, 461038, 461039, 461756, 462392, 463012, 464590, 465200, 465449, 465681, 465912, 465914, 465915, 
465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 465929, 465930, 466075, 466134, 466179, 466732, 
466832, 466863, 467020, 467134

17 465765, 466662, 467273, 467274

18 463012, 464590, 465467, 465912, 465914, 465915, 465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 
465929, 465930, 466148, 467020, 467260

19 465100, 465280, 465626, 465628, 465793, 466010, 466278, 466282, 466455, 467038, 467100, 467103

20 465200, 465913, 466072, 467325

21 462448, 463012, 465200, 465620, 465912, 465914, 465915, 465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 
465926, 465929, 465930, 467323

22 465912, 465914, 465915, 465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 465929, 465930

24 465200, 465912, 465914, 465915, 465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 465929, 465930, 
467260, 467325

25 456674, 461756, 463012, 463912, 465200, 465306, 465436, 465467, 465477, 465766, 465912, 465914, 465915, 
465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 465927, 465929, 465930, 465966, 465978, 466140, 
466148, 466372, 466498, 467020, 467043, 467260

26 463012

28 465681, 465912, 465914, 465915, 465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 465929, 465930, 
466372

29 455996, 460795, 462527, 462812, 463560, 463627, 464520, 465200, 465559, 465640, 465770, 465775, 465788, 
466120, 466297, 466320, 466391, 466787, 466789, 466819, 466979, 466986, 466994, 466995, 467053, 467054, 
467106, 467318, 467321

30 455996, 460368, 460795, 462019, 463627, 464520, 464598, 464649, 464972, 465200, 465289, 465603, 465770, 
465776, 465788, 465851, 465864, 465922, 466133, 466297, 466320, 466458, 466791, 466797, 466940, 466979, 
466986, 466994, 466995, 467053, 467054, 467221, 467318, 467321, 467323



1 2

129 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2017

31 458651, 458652, 458653, 463560, 464136, 464250, 466194, 466197, 466198, 466202, 466786

32 462397, 462527, 462833, 464520, 464972, 465010, 465200, 465392, 465653, 465666, 465668, 465670, 465770, 
465776, 465851, 465864, 466142, 466391, 466414

33 458651, 458652, 458653, 462397, 462833, 463565, 465200, 465395, 465474, 465490, 465491, 465640, 465770, 
466668, 466669, 466671

34 463190, 463698, 465200

35 456427, 456674, 460627, 461963, 462397, 462600, 463161, 463231, 463349, 463670, 463990, 464215, 464425, 
464590, 465053, 465107, 465200, 465250, 465306, 465424, 465449, 465477, 465565, 465577, 465640, 465684, 
465685, 465686, 465687, 465689, 465718, 465764, 465765, 465766, 465768, 465776, 465793, 465794, 465795, 
465796, 465837, 465912, 465914, 465915, 465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 465929, 
465930, 466074, 466075, 466122, 466134, 466140, 466210, 466274, 466398, 466435, 466441, 466442, 466443, 
466444, 466531, 466540, 466571, 466732, 466736, 466787, 466789, 466790, 466793, 466832, 466846, 466848, 
466863, 466890, 466956, 466964, 467017, 467020, 467053, 467134, 467273, 467390, 467401, 467408

36 461037, 461038, 461039, 461963, 462295, 463161, 463231, 464425, 464649, 464926, 464927, 464929, 465053, 
465200, 465565, 465684, 465685, 465686, 465687, 465739, 465794, 465795, 465796, 465894, 466122, 466303, 
466435, 466732, 466760, 466794, 466800, 466969, 467134

37 464425, 465100, 465142, 465577, 465837, 466010, 466206, 466278, 466282, 466488, 466540, 466652, 466860, 
466879, 466937, 466977, 466980, 467205, 467267

38 461112, 461113, 465451, 465912, 465914, 465915, 465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 
465929, 465930, 466206, 466339, 466863, 466907, 466956, 467130, 467430

39 462797, 463231, 464425, 465200, 465427, 465577, 466122, 466133, 466488, 466787, 466789, 466860, 467062

40 463900, 464136, 465427, 465577, 465765, 465766, 466184, 466455, 466652, 467325

41 456427, 461037, 461038, 461039, 461112, 461756, 462295, 462392, 462600, 463012, 463593, 464215, 464479, 
464590, 464649, 465024, 465306, 465449, 465565, 465684, 465685, 465686, 465687, 465718, 465794, 465795, 
465796, 465823, 465836, 465912, 465914, 465915, 465916, 465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 
465929, 465930, 465966, 466084, 466134, 466179, 466372, 466441, 466442, 466443, 466444, 466538, 466652, 
466658, 466696, 466697, 466701, 466732, 466736, 466790, 466832, 466846, 466848, 466863, 466955, 466956, 
466975, 467017, 467134, 467271

42 460039, 461112, 461113, 461963, 462600, 464425, 464621, 464623, 465200, 465424, 465427, 465451, 465576, 
465577, 465684, 465685, 465686, 465687, 465764, 465793, 465794, 465795, 465796, 465913, 466085, 466133, 
466274, 466398, 466790, 466907, 466956, 466977, 466980, 467031, 467130, 467134, 467205, 467390, 467401, 
467430

43 462295, 462803, 462833, 462872, 464215, 464649, 464902, 465024, 465200, 466303, 466441, 466442, 466443, 
466444, 466554, 466664, 466832, 466860, 466955

44 458653, 463728, 464136, 464693, 465718, 465836, 466084, 466179, 466441, 466442, 466443, 466444, 466822, 
466832, 467017

45 461037, 461038, 461039, 461112, 461963, 464817, 465107, 465764, 465894, 465912, 465914, 465915, 465916, 
465917, 465918, 465920, 465921, 465925, 465926, 465929, 465930, 466832, 466907, 467174
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

#amsathlete 466372

…uznawany za najlepszy! 
KIELCE Majonez KIELECKI 
Tradycja produkcji od 1959 r. 465289

1654 ANNA PREMIUM GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY 
SPORZĄDZONY WEDŁUG TRADYCYJNEJ 
RECEPTURY LIKIER ZIOŁOWY 465395

4.BIKER 465477

4Fun 465922

7 STARS 467139

A 464623

AA HYDRO SMOOTH 466656

AA HYDRONOVA C+E 466087

AA HYDRONOVA POWER C+ 466092

achappy public relations 466790

AGROFOOD POLAND 466787

AGROFOOD POLAND 466789

AiSECLAB 464621

AP PLATINUM APARTAMENTY 466303

AP UM10 465626

AP VM50 465628

Apluś jabłko 100% tłoczony sok jabłkowy 
JABŁKA Z POLSKICH SADÓW 
Premium 100% sok Activ 462527

ARIT 466793

AstaFood 466786

AstaNature 466788

AVAKIAN 463990

AVENO 466010

AXUDROPIN 465605

BAKER TILLY 464817

bamboo forest 465238

BETONFORM 467317

BIAŁCAŃSKO GORZOŁKA 466669

BIAŁCAŃSKO GORZOŁKA 466671

BIANCO GUFO 464520

BIK Klient Indywidualny 465687

BIK Platforma Antyfraudowa 465795

BIK Przedsiębiorca 465685

BIK Tracing 465684

BIK Trigger Service 465686

BIK WITIP 465796

BIKSco OverDebt 465794

BIMBER PASTERSKI 465490

Biuro Rachunkowe RK ROMA KAMROWSKA 465053

BLACK EYE 466144

BOCIANKI 464598

bonus MENS GARMENTS 465766

BOSETTI GLOBAL CONSULTING 461963

BRAINTRI 467430

BRAMA MAZUR GALERIA HANDLOWA 465739

BREAK’FRUIT 465788

BROWAR WĘGRZCE WIELKIE 465392

budocal 467103

Calavera Mexican Grill 462803

cardio-glucanoat L 466391

CD natura 464972

Ci 466398

COOLGUARD 465978

Coprofag Stop 466194

D DELTA HOTELS MARRIOTT 466441

D DELTA 466444

Debit 464590

Decision Making For Leaders 
by KONTRAKT-OSH 463593

Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! 
KREM TORTOWY SMAK ŚMIETANKOWY 
ZE ŚMIETANĄ GŁADKA, KREMOWA 
KONSYSTENCJA 460795

DELKAR 466455

DELTA HOTELS 466443

DELTA 466442

dieta dr Ewy Dąbrowskiej 466832

DIPWOLL 465604

DIUNE HOTEL & RESORT 466664

DoIT 467134

Dom pod Klonami 464693

DOOTI 465603

DZIEŃ ODKRYWCÓW Interaktywny 
Piknik Wiedzy 466538

EAST WINES GROUP 465768

ECOFLAM 467132

EKOTECH 465765

EKSPERCI LEASINGU 466435

Eltram 467267

Entertax 466531

F Flotea 466133

FAFA RAFA 466122

FESTIWAL SMAKU 465107

FIZJOSPORT 466822

For Beauty PROFESSIONAL 467408

free FOOD GO! ACTIVE 466979
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free FOOD GO! ACTIVE 466986

free FOOD GO! ACTIVE 466994

free FOOD GO! ACTIVE 466995

FUNDACJA OSHEE ŻYJ WALCZ ZWYCIĘŻAJ! 465565

GALEARTE 465913

GATITO 466140

GB Automotive Poland 
Wizja to Myśl jej Obraz to Dar 463231

GIŻYCKO 466890

GLUTEN FREE 467221

GŁÓWNA DERMO 463670

GNATYSHYN 467017

Green Clover 465206

GROM COMBAT GIRLS 461756

Gromgaz Serwis Urządzeń Grzewczych 466879

GRUNDPUR VC 150 467300

GRZANIEC PASTERSKI 465491

HASCO w pigułce 465449

HEGO’S MILANO 467260

Hej białcańsko gorzołka dla ceprów i górola 
Hej łyknij se jom som albo z rodzinom 
BIAŁCAŃSKO GORZOŁKA cytrynówka 
Słodko gorzołka łowocowo, 
warzono z cytryny. 466668

HELIO Orzechy włoskie 465559

HELPZY 466907

HERBATA RUBINOWA 465864

Hidravet 466197

hpc4poland 467130

HUSH-LAB 465280

Im2 be 466436

INDEKS 465823

interfarmer.pl 466074

INVITE 462295

Jak Polska długa i szeroka - 
Ranigast Max Nr 1 na zgagę 467249

Janex 467106

JB JACK BLANC 466498

JORAPOL 463349

JP JUSTPLAY 456674

Jura 14.10 Wyprodukowano w Polsce 
przez Jurajską Fabrykę Wind 466937

Just! THE CLUB 466658

JUSTMAR TRUCK PARTS 462797

K KABOS 466975

K Wódka SENATOR KOMOROWSKI 463565

KAJA BUDOWNICTWO MODUŁOWE 466860

KAMPUR VC 225 467309

KASK ZASTĘPCZY MOTORCYCLIST INSIDE 463912

KDM PROJEKT 466977

KDM SERWIS 466980

KELATIS 467066

Képpel 465427

kerg PRO 466571

KINGA PIENIŃSKA Sportiva 465666

KINGA PIENIŃSKA 465653

Kinga pienińska 465668

KOBNEXT 467205

KOMPRESOL 466110

Konferencja Profesjonalny Inwestor 456427

konwaliowa 466084

koral Beruśka 462019

KORPIEK Produkty dla piekarzy i cukierników 463627

KOTEK 464372

Kredyt Polski 466969

KRETOSTOP 465620

KRYSZTAŁY CZASU 465681

Kurkuma 462872

LALIKAER 466148

Landsberg 1257 462833

LAROXY 465927

LASIPUR VC 175 467310

LAURA CONTI 467226

LC+ 467222

LIONBROKER 465894

LOYALTY POINT 465424

ŁÓDZKA SZKOŁA DEMOKRATYCZNA NR 1 464479

M Amagraf Wyższy poziom poligrafii 466864

MAGIA NORDIS 466797

MAGNOLIA 466297

mammal COLLECTION 465436

MANIACKA DZIESIĄTKA 465306

MANUFAKTURA Rozwoju 466863

Marinere FRUITS-VEGETABLES 467062

MARINO M Life 466142

MasterBrand 462600

masz głos masz wybór 461037

masz głos masz wybór 461038

Masz Głos 461039

Maua 467043

MAX 467274

MAYORE 466278

MEBLIN VC 245 467277

mechaniQ 466488

MEDIWIPES PLUS 460627

MEYERHOFF 462448

MIĘSNE KĄSKI Henryka Kani 466819

MILEXELIM 466649

Moje Deko 466662

MonCziCzi 466964

Montuś 467053

NANO GLASS VC 176 467311

NANO SAN VC 112 467285
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NDF 466760

NT AGRO 465567

NT COLOR PARK 463161

O! Dobre. Polskie. Twoje. 465200

Oak Platform 460039

Old Oak 466941

OLIMP bezpiecznie na wysokości od 1996 466652

ORANGE LOVE 466956

ORANGO POMARAŃCZA GAZOWANA 465010

OS RECOVERY 461113

oxylownia klon 112 in vitro R-type 464136

OZ 463012

P PROGRESSI 461112

P R PR EXPERT 466846

P R PR EXPERT 466848

PALMA Zróbmy coś dobrego! 467321

Panzymvet 466202

PAREN 467325

Paw Decor Collection 466075

PCP budowa 465142

PELTest 465576

PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO 466736

PIKASAT VC 120 467284

PIKASOFT-ŻEL VC 121 467298

PILATES ORGAZMICZNY 466179

PIONEX 467273

PIPI NORDIS 466791

Piwne Terytoria 462397

PIWNI KOLEDZY 466414

PLAZA SPORT 465966

plus3architekci.pl 466085

Poland tastes good 465916

Poland tastes good 465917

Poland tastes good 465918

Poland tastes good 465920

POLASSISTANCE 466794

POL-ASSISTANCE 466800

Polen schmeckt 465912

Polen schmeckt 465921

Polen schmeckt 465925

Polen schmeckt 465926

POLĘDWICZKA Z SZYNKI ZBYSZKO 465775

Polka. 458651

Polka. 458652

Polka. 458653

Polska smakuje 465914

Polska smakuje 465915

Polska smakuje 465929

Polska smakuje 465930

PRIME CLINIC 465718

pro-mach 466184

PROMETROLOGIC 466274

Prostadog 466198

PSA FINANCE 464926

PSA FINANCE 464927

PSA Finance 464929

Q WYRÓB Z REKOMENDACJĄ 465793

QBS 467031

Qmed pharma 463904

QUALITY AND TRUST TOPVALU Organic 463560

RABATOR 465577

Ranigast S-O-S 466523

RedBurn 465776

REDUSMOG 467024

Requiem-Piątek 467174

REVOLUTION BEAUTY 465836

Roll ice 466940

Rosehip 466540

ROTARIANIN 462392

RÓŻA SUDAŃSKA 465851

RYWAL 467271

RZEŹNIK SZYMON 466120

S Soprano CAFFE 460368

SAHARA 464250

SALUBRIS 463728

SAMOGON BRZESKI Z ŻYTA BRZESKIEGO 
No 1 ZATWIERDZONY 465474

SEMI LINE 466072

SkinProject 466799

skycal Na 467100

smart !! Gmina wiedza samorządy 
społeczność biznes 466134

smart APIS 465881

Soprano White 463190

SOUVRE INTERNATIONALE 467020

SPIŻARNIA RYDZYŃSKA 
ŻYWNOŚĆ NATURALNA 465640

sportiva 465670

Stara Ponderosa 466554

SunSol 465837

SUPER SPEC 462028

SuperSól sól z plusem 466458

SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ 465764

Śledzie od Serca 462812

Świat Ekspresów 467323

TANDEM 465100

taniezlewozmywaki Zlewozmywaki marki 
Prima Gran Baterie Akcesoria Pielegnacja 466210

Telefony Otwock 466206

TFX 466395

TIMECAMP 467390

timecamp 467401

TKALNIA 464215
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To co dobre Bez Ciebie SIĘ NIE ZROBI 467318

TORENTI 466282

TRANSIL 466102

transmisjelive 466339

TU I TAM 465689

UNIGIS 465451

VAP4POLAND 463698

VC 120 467297

VC 121 467299

VC 245 467279

Veggie Day 466320

VERTISSO 467175

VINGORA 465770

Vitpol Degusta ... mówią, że najlepsza. 
NASZ No1 KRÓLOWA PRZYPRAW 455996

Viu Viu OPTICA 465250

VS NIP: 6443499912 REGON: 242897600 
KRS: 0000416259 463900

WFH Wielkopolski Fundusz Hipoteczny 464425

WH WIADOMOŚCI HANDLOWE 466732

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
DYSTRYBUTOR ROKU 466696

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
NAJLEPSZE STOISKO MIĘSNE 466701

Wiadomości kosmetyczne DROGERIA ROKU 466697

WORK CAFÉ SANTANDER 464649

X GRUPA BX PARTNER W BUDOWIE 467038

X-Demon 465024

Xylodex regeneracja nos ratuje 
odtyka i regeneruje 467057

Yes I DO! 465467

Zaczarowane Wzgórze 466955

Zottuś 467054



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 graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku), klasy towarowe.

1331836 Cittadino 9, 35, 38, 41, 42
1331842 mi

CFE: 27.05.17 7, 11, 37
1331904 MXC SPORT Run.never stop

CFE: 24.15.02, 24.17.05, 25.01.25 25, 35
1332174 SENSEIT

CFE: 27.05.01 9

1332175 CFE: 26.11.12 9
1332306 PAIRUI

CFE: 28.03.00 9
1332593 speedlife Run.never stop

CFE: 26.04.18, 26.11.02, 27.05.24 25, 35
1332818 SINOTRUK 7, 37

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.   
NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ   

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

7  1331842, 1332818 

9  1331836, 1332174, 1332175, 1332306 

11  1331842 

25  1331904, 1332593 

35  1331836, 1331904, 1332593 

37  1331842, 1332818 

38  1331836 

41  1331836 

42  1331836



iNFORMacJe O WyzNaczONych Na TeRyTORiUM  
RzeczyPOsPOLiTeJ POLskieJ PO DNiU 14 kWieTNia 2016 R.  

MiĘDzyNaRODOWych zNakach TOWaROWych

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

354838 Genaminox (2016 10 25) 1
449732 Genagen (2016 10 25) 1
658439 DURO-FLEX (2016 10 14) 7
902576 Capasil (2017 02 06) 1, 2, 19
1229374 Certos (2014 10 14) 7
1275729 Fresh it Up! (2016 12 07)

CFE: 24.17.04, 27.05.01, 29.01.01 3
1292849 Genuss Plus (2017 02 07)

CFE: 04.02.02, 05.03.13, 26.01.16, 
26.04.04, 27.05.24

1, 5, 29, 30, 
31, 32, 33

1322233 Capella (2017 02 03) 30, 32
1331716 Esska (2016 11 30) 35
1331772 summer mint (2016 08 24, 

2016 03 18)
3, 4, 5

1331826 Onita d Mas (2016 11 14)
CFE: 27.05.01 25

1331867 slipstop (2016 10 21)
CFE: 27.05.01, 29.01.15 25

1331868 1st PLAYER (2016 11 21)
CFE: 27.05.01, 27.07.01 9, 28

1331963 2016 09 26, 2016 09 26)
CFE: 02.01.16, 26.01.14 9, 28, 41, 43

1331979 GREATWALL CIGAR (2016 09 27)
CFE: 05.03.16, 07.01.01, 07.05.02, 28.03.00 34

1332015 Safety4u (2016 11 18) 9
1332025 BUTTERFLY (2016 11 23) 30
1332081 2016 11 21)

CFE: 28.03.00 31
1332104 RHEUTONIN (2016 11 17, 2016 08 11) 5
1332106 MOVITIB (2016 11 17, 2016 08 11) 5
1332107 ACITIB (2016 11 17, 2016 08 11) 5
1332112 ARTIMELT (2016 11 29) 1, 42
1332171 MIKRA (2016 11 18) 9

1332176 FORCE ONE (2016 05 18) 3
1332177 walker (2016 06 29)

CFE: 27.05.01 25, 35
1332232 GW (2016 09 20)

CFE: 27.05.22 14
1332273 tpa (2016 09 26, 2016 09 21)

CFE: 27.05.11, 29.01.03 9, 35, 36, 42, 45
1332290 STERIMED (2016 12 02, 2016 06 13)

CFE: 28.05.00 3, 5, 10
1332291 HEMOPLAST (2016 12 02, 2016 06 13)

CFE: 28.05.00 3, 5, 10
1332322 INFINIMIXERS (2016 09 13, 

2016 05 13)
28, 30, 41

1332341 ID3 SOLAR by Bubendorff 
(2016 10 21, 2016 09 23)

6, 9, 19, 20

1332342 ID3 HYBRID by Bubendorff 
(2016 10 21, 2016 09 23)

6, 9, 19, 20

1332423 addison (2016 08 01)
CFE: 25.05.25, 26.01.18, 29.01.13 9

1332445 nakto ELECTRIC BICYCLE (2016 09 08)
CFE: 27.05.10 12

1332510 Yogurt’IN (2016 10 31, 2016 07 25)
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 08.03.01, 
25.05.02, 27.05.07, 29.01.13

30

1332524 Old Monk (2016 07 18)
CFE: 02.01.01, 19.01.05, 25.01.15 33

1332535 WCG WORLD CYBER GAMES (2016 11 17, 
2016 11 16)
CFE: 26.04.12, 26.11.12, 
29.01.15

9, 16, 25, 38, 41

1332794 KEMAS texLOG (2016 12 05) 6, 9, 37, 42
1332824 Biodent (2016 05 18)

CFE: 28.19.00 30
1332862 docChat (2016 09 27) 9, 35, 38, 41, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  354838, 449732, 902576, 1292849, 1332112 

2  902576 

3  1275729, 1331772, 1332176, 1332290, 1332291 

4  1331772 

5  1292849, 1331772, 1332104, 1332106, 1332107, 1332290, 1332291 

6  1332341, 1332342, 1332794 

7  658439, 1229374 

9  1331868, 1331963, 1332015, 1332171, 1332273, 1332341, 1332342,
 1332423, 1332535, 1332794, 1332862 

10  1332290, 1332291 

12  1332445 

14  1332232 

16  1332535 

19  902576, 1332341, 1332342 

20  1332341, 1332342 

25  1331826, 1331867, 1332177, 1332535 

28  1331868, 1331963, 1332322 

29  1292849 

30  1292849, 1322233, 1332025, 1332322, 1332510, 1332824 

31  1292849, 1332081 

32  1292849, 1322233 

33  1292849, 1332524 

34  1331979 

35  1331716, 1332177, 1332273, 1332862 

36  1332273 

37  1332794 

38  1332535, 1332862 

41  1331963, 1332322, 1332535, 1332862 

42  1332112, 1332273, 1332794, 1332862 

43  1331963 

45  1332273



iNFORMacJe O sPRzeciWach WNiesiONych  
WOBec zgłOszeNia zNakU TOWaROWegO  

na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

457296 PERRY ELLIS INTERNATIONAL GROUP HOLD-
INGS LIMITED
2016 10 18 9

457357 PATAGONIA, INC.
2016 10 28 25

456571 SEXY HAIR CONCEPTS LLC
2016 10 31 3, 35

456783 TISSOT S.A.
2016 11 02 9, 14, 35

458962 AROMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016 11 16 3, 5, 35

458963 AROMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016 11 16 3, 5, 35

458965 AROMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016 11 16 3, 5, 35

458966 AROMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016 11 16 3, 5, 35

458967 AROMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016 11 16 3, 5, 35

458968 AROMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016 11 16 3, 5, 35

456039 GEORGE V EATERTAINMENT
2016 11 29 43

455160 WYNN RESORT HOLDINGS, LLC
2016 11 29 9, 28, 41

459796 LIDL STIFTUNG & CO. KG.
2016 12 27 29

459799 Lidl Stiftung & Co. KG
2016 12 27 29

459357 CARL ZEISS AG
2016 12 27 9

459050 PRINCES HOLDING (ROTTERDAM) B.V.
2016 12 22 29, 30

459052 PRINCES HOLDING (ROTTERDAM) B.V.
2016 12 22 29, 30

461308 KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
2016 12 27 9, 35, 36, 42

460295 KINGFISHER FRANCE
2017 01 10 19, 37, 42

459744 TERAPIA I TURYSTYKA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 01 18 35, 41, 43, 44

460902 NOVARTIS AG
2017 01 20 5

460845 Akzo Nobel Coatings International B.V.
2017 01 20 2

460813 Roguska Agnieszka
2017 01 23 3

461290 INTUIT INC.
2017 01 24 9, 42

461162 AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
2017 01 24 39, 41

461705 SES ASTRA S.A.
2017 01 24 9

459430 STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA
2017 01 24 3, 5

459556 ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 01 10 1

460447 BP p.l.c.
2017 01 24 3

460164 PHARMA STULLN GMBH
2017 01 24 5

461436 PROMSTAHL GMBH
2017 01 24 6, 7, 37

461436 PROJPRZEM SPÓŁKA AKCYJNA
2017 01 24 6, 7, 37

461321 SQUARE ENIX Ltd
2017 01 24 25

460437 SOLVAY SOCIETE ANONYME
2017 01 24 9

460647 Tadeusz Ogrodnik TROPICAL
2017 01 24 1, 31

458530 EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
2017 01 24 5, 41, 42

461932 ZACKIEWICZ MARIUSZ; KOT JAROSŁAW
2017 01 26 37

460900 NOVARTIS AG
2017 01 27 5

460900 Zentiva Group A.S.
2017 02 02 5

460630 Dm-Drogerie markt GmbH + Co.KG
2017 02 03 1, 3, 5, 11, 35

462250 Międzynarodowy Komitet Olimpijski
2017 02 07 35, 38

458069 Puma SE
2017 02 07 16
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458063 American Cigarette Company (Overseas) 
Limited
2017 02 07 34

461454 PAGO INTERNATIONAL GESELLSCHAFT MBH
2017 02 07 29, 30, 33, 43

461002 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA
2017 02 07 32

460085 Hammer Films Legacy Limited
2017 02 16 25, 28, 41

459615 ERBA VITA S.P.A
2016 12 09 5, 30

462294 RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 02 21 16, 35, 38, 41, 42, 45



iNFORMacJe O sPRzeciWach WNiesiONych  
WOBec WyzNaczONych Na TeRyTORiUM RzeczyPOsPOLiTeJ POLskieJ 

MiĘDzyNaRODOWych zNakÓW TOWaROWych  
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

 1317529 Puma SE
  2017 02 23 18, 25
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