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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 2 października 2017 r. Nr ZT40

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) 454862 (220) 2016 04 15
(731) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) farmio farma jakości Kurczak Babuni z chowu bez 

antybiotyków

(531) 06.07.08, 06.07.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, wędliny, kon-
serwy mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, dania 
gotowe z mięsa, smalec, szynka, pasztet z wątróbki, kiełbasy, 
dania gotowe z mięsa, galarety mięsne, krokiety.

(210) 459151 (220) 2016 07 15
(731) SERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) S SERSO sp. z o.o.

(531) 26.01.02, 26.02.07, 26.04.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, 
doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informa-
cja budowlana, nadzór budowlany, nitowanie, piaskowanie, 
prace rozbiórkowe, remonty i rewaloryzacja budynków za-
bytkowych, gospodarczych, przemysłowych, mieszkalnych, 
w tym domów jedno- i wielorodzinnych, usługi ciesielskie, 
kamieniarskie, malarskie, murarskie, tynkarskie, zbrojarskie, 
wynajem i montaż rusztowań, wynajem sprzętu budowla-
nego, 42 analizy i ekspertyzy budowlane, opracowywanie 
projektów technicznych, projektowanie budynków, usługi 
w zakresie inżynierii technicznej.

(210) 461995 (220) 2016 09 26
(731) ŁUCZAK JACEK BLACK JACK GROUP, Pabianice
(540) GÖLDBACH
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie czeko-
lady, kakao, herbaty, kawy, słodycze, słodycze na bazie lub 
zawierające kawę, kakao lub czekoladę, 32 napoje bezalko-

holowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owo-
cowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazo-
wane, piwo, 33 napoje alkoholowe, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów obejmujących: mleko, pro-
dukty mleczne, napoje mleczne, kawa, herbata, kakao, na-
poje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, słodycze, sło-
dycze na bazie lub zawierające kawę, kakao lub czekoladę, 
napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody 
mineralne i gazowane, piwo, napoje alkoholowe, w sposób 
umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w skle-
pach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych, 
podczas targów, pokazów i podobnych okoliczności oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 462585 (220) 2016 10 12
(731) DUTKIEWICZ MAREK, Warszawa;
LIPKO ROMUALD, Lublin
(540) JOLKA JOLKA PAMIĘTASZ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoho-
lowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
41 usługi rozrywkowe, 43 usługi restauracji, kawiarni, barów, 
kafeterii, hoteli, pensjonatów, moteli.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 463314 (220) 2016 12 05
(731) ŻYGADŁO MICHAŁ TAXI GROSZ, Żerniki Wrocławskie
(540) TICKET TAXI

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 39 usługi taxi, transport pasażerski, usługi 
kierowców.

(210) 464078 (220) 2016 11 18
(731) PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PEX PharmaSequence
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, 35 analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opi-
nii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
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w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradz-
two zakresie zarządzania personelem, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi.

(210) 464113 (220) 2016 11 21
(731) OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Antoninek
(540) PENTOX
(510), (511) 1 inicjatory ciekłe zawierające wodoronadtlenki 
lub nadtlenki acetyloacetonu.

(210) 464854 (220) 2016 12 02
(731) ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) MULTILIVER
(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceu-
tyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i napoje 
do celów leczniczych.

(210) 466393 (220) 2017 01 18
(731) STELMACH BARBARA, STELMACH BOGUMIŁ, 

STELMACH KAMIL ETERNO SPÓŁKA CYWILNA, 
Pruszków

(540) ETERNO

(531) 02.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owo-
ce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, pro-
dukty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, owoce lukrowane, 
marmolada miąższ owoców, owoce kandyzowane, owoce 
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce 
w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki 
owocowe, skórki owocowe, pektyna do celów spożywczych, 
pikle, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy [koncentraty], 
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owo-
cowa], pyłki kwiatowe jako żywność, sałatki warzywne, soki 
roślinne do gotowania, sos żurawinowy [kompot], warzywa 
konserwowane, warzywa w puszkach, 30 chutney [ostry, gę-
sty sos], ciasta, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, czekolada, 
napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe [słodycze], 
herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbat-
niki, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, 
karmelki [cukierki], kawa, napoje na bazie kawy, preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna, kawa niepalona, 
keczup [sos], lody spożywcze, lód do napojów chłodzących, 
lód naturalny lub sztuczny, muesli, naleśniki, napary inne niż 
do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, na-
poje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, tarty 

(z owocami), 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, bezalkoholo-
we napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z soków 
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty 
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady, 
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, nektary owocowe, 
bezalkoholowe, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], 
syropy do napojów.

(210) 466506 (220) 2017 01 23
(731) PONIATOWSKI MARIUSZ, Warszawa;
RUTKOWSKI ADAM, Warszawa
(540) SAN ESCOBAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty witamino-
we i mineralne, dietetyczne środki odżywcze, preparaty 
o działaniu wspomagającym, plastry, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 pieczone, 
suszone, solone, przyprawiane, powlekane i przetworzone 
migdały i orzechy, w tym orzechy włoskie, orzechy lasko-
we, orzechy nerkowca, orzechy pistacjowe, orzechy ziemne, 
orzechy kokosowe, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienatural-
na, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, sło-
ne paluszki, paluszki z makiem, paluszki z sezamem, palusz-
ki posypane przyprawami, wyroby cukiernicze i słodycze, 
cukierki, dropsy, drażetki, ciasta i ciastka, czekolada, wyroby 
czekoladowe, batony, żelki, popcorn, lody, cukier, miód, me-
lasa (syropy), drożdże, salsy, tabasco, nachiosy, tortille, chipsy, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ketchupy, ocet, sosy, 
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, napoje warzywne i soki warzywne, 
napoje owocowo - warzywne i soki owocowo - warzywne, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), w tym wina, wódki, likiery, 
nalewki, winiaki, rum, grog, tequila, mezcal, whisky, burbon, 
brandy, sake, gin, cydr, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapał-
ki, papierosy, cygara, cygaretki, fajki i papierosy elektroniczne, 
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, usługi biur podróży, usługi turystyczne, re-
zerwacja i sprzedaż biletów, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna, organizacja imprez 
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i roz-
rywkowym, 43 usługi gastronomiczne, usługi barów i restau-
racji, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady 
i piwiarni, w tym również snack-barów, barów szybkiej ob-
sługi oraz restauracji samoobsługowych, usługi polegające 
na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów 
w barach i restauracjach, winiarniach, kawiarniach, herbaciar-
niach, cukierniach, pijalniach czekolady i piwiarniach, usługi 
gastronomiczne, świadczone na festynach i targach, usługi 
palarni cygar, usługi punktów degustacji napojów alkoholo-
wych i bezalkoholowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 467131 (220) 2017 02 06
(731) PONIATOWSKI MARIUSZ, Warszawa;
RUTKOWSKI ADAM, Warszawa
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(540) SAN ESCOBAR
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do ochrony, pielęgnacji 
i upiększania skóry twarzy, głowy, ciała, rąk i stóp, warg oraz 
paznokci, mydła i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne, 
olejki eteryczne, środki do mycia, ochrony, układania, pielę-
gnacji, regeneracji, upiększania i koloryzacji włosów, kondy-
cjonery do włosów i preparaty do utrwalania fryzury, środki 
do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, 6 drobne wyroby 
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub 
transportu, 9 magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, 
kodowane karty upominkowe, drobne gadżety elektronicz-
ne, elektroniczne i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty 
(dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci i dyski zewnętrz-
ne, publikacje, teksty, obrazy i prezentacje multimedialne 
w postaci elektronicznej, w tym materiały reklamowe, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czaso-
pisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, 
ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, 
indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i roz-
kłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony 
i kupony, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, 
urządzenia i przyrządy elektroniczne, mianowicie przewodo-
we i bezprzewodowe urządzenia i przyrządy elektroniczne 
służące do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchroni-
zacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmi-
sji informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym: kompute-
ry, serwery, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe, telefony 
bezprzewodowe, smartfony i wideofony, części i akcesoria 
do urządzeń elektronicznych służących do odbierania, nagry-
wania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przecho-
wywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwię-
ków i obrazów, w tym baterie, pokrywy przedziałów 
na baterie, ładowarki do baterii i podstawki ładujące, zestawy 
samochodowe, zestawy słuchawkowe, słuchawki, mikrofony, 
przejściówki, stojaki biurkowe, podstawki dokujące, klawiatu-
ry, kable do podłączenia do komputera, etui, torby, pokrowce 
i futerały, oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje 
dla przewodowych i bezprzewodowych urządzeń i przyrzą-
dów elektronicznych służących do odbierania, nagrywania, 
zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, 
odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obra-
zów, oprogramowanie umożliwiające bezprzewodową ko-
munikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, 
w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palm-
topami, telefonami komórkowymi, telefonami bezprzewodo-
wymi, smartfonami, wideofonami oraz innymi bezprzewodo-
wymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie 
komputerowe do odbierania, nagrywania, zapisywania, syn-
chronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania 
i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, oprogra-
mowanie umożliwiające połączenie on-line z portalami inter-
netowymi i bazami danych, oprogramowanie umożliwiające 
transfer danych i oprogramowania pomiędzy różnymi urzą-
dzeniami elektronicznymi, oprogramowanie służące do loka-
lizacji użytkowników, określania ich preferencji na podstawie 
zebranych wcześniej danych, komunikowania ich ze sobą 
oraz do synchronizacji i transmisji treści reklamowych oraz 
informacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi i towa-
rzyskimi, mapami, nawigacją, ruchem ulicznym i pogodą 
do ich urządzeń i przyrządów bezprzewodowych, gry wideo 
nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], gry wi-
deo [gry komputerowe] w formie programów komputero-
wych zapisanych na nośnikach danych, filmy nagrane, w tym 
filmy kinematograficzne, animowane, fabularne i filmy video, 
nagrania muzyczne, muzyczne nagrania dźwiękowe, mu-
zyczne nagrania video, nagrania muzyczne zapisane na no-
śnikach tradycyjnych (taśma, kaseta, płyta analogowa) oraz 

na nośnikach elektronicznych, 14 biżuteria i wyroby jubiler-
skie, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pu-
dełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i ich imitacje, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 
posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, odznaki 
pamiątkowe, odznaki wpinane w klapę, spinki do mankietów, 
wyroby artystyczne z metali nieszlachetnych, modele, statu-
etki, popiersia, figurki i dzieła sztuki wykonane z metali nie-
szlachetnych, odlewy artystyczne z metali nieszlachetnych, 
wyroby artystyczne z brązu, modele, statuetki, popiersia, fi-
gurki i dzieła sztuki wykonane z brązu, odlewy artystyczne z 
brązu, 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały 
reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, 
podręczniki, gazety, czasopisma, biuletyny, prospekty, folde-
ry, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, 
atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy, afisze, 
plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki 
zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony, pocztówki, 
znaczki, w tym znaczki pocztowe, druki, zwłaszcza drukowa-
ne publikacje, w tym publikacje na tematy naukowe, popular-
no-naukowe i rozrywkowe, wizytówki, karty nie kodowane 
magnetycznie, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wy-
jątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe do adresarek, 
zeszyty, notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, 
koperty, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty 
i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, na-
klejki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy, mapy i plany, 
obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki i repro-
dukcje graficzne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopi-
sy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przybo-
rów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, podstawki 
do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, uchwyty, 
pudełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, opakowania papierowe, opakowania 
wykonane z tworzyw sztucznych. pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, rury tekturowe, kosze i pojemniki na listy, kasetki 
na papeterię, flagi i chorągiewki papierowe, statuetki z papie-
ru mache i z tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, bony upomin-
kowe, karty upominkowe, upominkowe artykuły papiernicze, 
pudełka kartonowe na drobne upominki, 20 meble, lustra, 
ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone mate-
riały takie, jak: drewno, wosk, kość, róg, kość słoniowa, fiszbin, 
macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, żywica 
drzewna, ratan, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i deko-
racje wykonane z takich materiałów, jak: drewno, wosk, kość, 
róg, kość słoniowa, fiszbin, macica perłowa, muszle, sepiolit, 
żółty bursztyn, żywica drzewna, ratan, gips lub tworzywa 
sztuczne, zawarte w tej klasie, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, plakietki imienne z two-
rzyw sztucznych, 28 śmieszne gadżety na imprezy [bibeloty, 
podarki na przyjęcia], gry i zabawki, w tym: zabawki pluszowe, 
zabawki wypchane, zabawki nadmuchiwane, gryzaki, grze-
chotki, bąki, klocki, piłki, balony, kulki do gry, łamigłówki, ukła-
danki, puzzle, domino, karty do gry, gry planszowe, szachy, 
warcaby, lalki, lalki w strojach tradycyjnych, kukiełki, marionet-
ki, figurki akcji, akcesoria dla lalek, butelki do karmienia lalek, 
kalejdoskopy, latawce, latające krążki, zabawki mobilne, mo-
dele do zabawy, przeskalowane modele pojazdów, samolo-
tów, pociągów i statków, zdalnie sterowane pojazdy [zabaw-
ki], zestawy modelarskie [zabawki], gry budowlane, 
konstrukcje [zabawki], pokoje i domy dla lalek, przenośny te-
atr [zabawki], artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach, sprzęt sportowy, konsole do gier kompute-
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rowych, automaty do gier, przenośne [podręczne] gry kom-
puterowe, gry automatyczne, gry elektroniczne, ozdoby cho-
inkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, 
dekoracje świąteczne, dekoracje do zabawy do użytku z fi-
gurkami akcji, maski, maski kostiumowe, maski teatralne, ma-
ski na Halloween, maski karnawałowe, czapki karnawałowe, 
drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, 35 usługi 
sprzedaży, w tym sprzedaży detalicznej, hurtowej i interneto-
wej oraz usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży w od-
niesieniu do następujących towarów: kosmetyki, preparaty 
do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, głowy, 
ciała, rąk i stóp, warg oraz paznokci, mydła i preparaty myjące, 
artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do mycia, 
ochrony, układania, pielęgnacji, regeneracji, upiększania i ko-
loryzacji włosów, kondycjonery do włosów i preparaty 
do utrwalania fryzury, środki do czyszczenia zębów i higieny 
jamy ustnej, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania lub transportu, wyroby artystyczne 
z metali nieszlachetnych, modele, statuetki, popiersia, figurki 
i dzieła sztuki wykonane z metali nieszlachetnych, odlewy ar-
tystyczne z metali nieszlachetnych, wyroby artystyczne z brą-
zu, modele, statuetki, popiersia, figurki i dzieła sztuki wykona-
ne z brązu, odlewy artystyczne z brązu, magnesy dekoracyjne, 
magnesy na lodówkę, kodowane karty upominkowe, drobne 
gadżety elektroniczne, elektroniczne i magnetyczne nośniki 
danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty pa-
mięci i dyski zewnętrzne, publikacje, teksty, obrazy i prezenta-
cje multimedialne w postaci elektronicznej, w tym materiały 
reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, 
podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, pre-
zentacje, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, al-
bumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, pla-
katy, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia 
i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany, 
obrazy, rysunki, fotografie, urządzenia i przyrządy elektronicz-
ne, mianowicie przewodowe i bezprzewodowe urządzenia 
i przyrządy elektroniczne służące do odbierania, nagrywania, 
zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, 
odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obra-
zów, w tym: komputery, serwery, laptopy, palmtopy, telefony 
komórkowe, telefony bezprzewodowe, smartfony i wideofo-
ny, części i akcesoria do urządzeń elektronicznych służących 
do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, prze-
twarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji infor-
macji, danych, dźwięków i obrazów, w tym baterie, pokrywy 
przedziałów na baterie, ładowarki do baterii i podstawki ładu-
jące, zestawy samochodowe, zestawy słuchawkowe, słu-
chawki, mikrofony, przejściówki, stojaki biurkowe, podstawki 
dokujące, klawiatury, kable do podłączenia do komputera, 
etui, torby, pokrowce i futerały, oprogramowanie komputero-
we, w tym aplikacje dla przewodowych i bezprzewodowych 
urządzeń i przyrządów elektronicznych służących do odbie-
rania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarza-
nia, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, da-
nych, dźwięków i obrazów, oprogramowanie umożliwiające 
bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządze-
niami elektronicznymi, w tym pomiędzy komputerami, ser-
werami, laptopami, palmtopami, telefonami komórkowymi, 
telefonami bezprzewodowymi, smartfonami, wideofonami 
oraz innymi bezprzewodowymi urządzeniami elektroniczny-
mi, oprogramowanie komputerowe do odbierania, nagrywa-
nia, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowy-
wania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków 
i obrazów, oprogramowanie umożliwiające połączenie on-li-
ne z portalami internetowymi i bazami danych, oprogra-
mowanie umożliwiające transfer danych i oprogramowania 
pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, oprogra-

mowanie służące do lokalizacji użytkowników, określania 
ich preferencji na podstawie zebranych wcześniej danych, 
komunikowania ich ze sobą oraz do synchronizacji i transmisji 
treści reklamowych oraz informacji związanych z wydarzenia-
mi kulturalnymi i towarzyskimi, mapami, nawigacją, ruchem 
ulicznym i pogodą do ich urządzeń i przyrządów bezprzewo-
dowych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie 
komputerowe], gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
filmy nagrane, w tym filmy kinematograficzne, animowane, 
fabularne i filmy video, nagrania muzyczne, muzyczne nagra-
nia dźwiękowe, muzyczne nagrania video, nagrania muzycz-
ne zapisane na nośnikach tradycyjnych (taśma, kaseta, płyta 
analogowa) oraz na nośnikach elektronicznych, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, kamienie szlachetne, perły, metale 
szlachetne i ich imitacje, ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, odznaki pamiątkowe, odznaki wpinane w kla-
pę, spinki do mankietów, materiały drukowane, w tym papie-
rowe materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, książki, podręczniki, gazety, czasopisma, biuletyny, 
prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, ka-
lendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, 
bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady go-
dzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupo-
ny, pocztówki, znaczki, w tym znaczki pocztowe, druki, 
zwłaszcza drukowane publikacje, w tym publikacje na tematy 
naukowe, popularno-naukowe i rozrywkowe, wizytówki, kar-
ty nie kodowane magnetycznie, artykuły papiernicze i arty-
kuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adre-
sowe do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki do pisania, 
papeteria, papier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segrega-
tory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na doku-
menty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do ksią-
żek, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, 
przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficzne, przybory 
do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki 
automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui 
na pióra i długopisy, podstawki do długopisów i ołówków, 
przyciski do papieru, uchwyty, pudełka i stojaki na stemple, 
szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, opako-
wania papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucz-
nych, pudełka kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, ko-
sze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię, flagi i chorągiewki 
papierowe, statuetki z papieru mache i z tworzyw sztucz-
nych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, bony upominkowe, karty upominkowe, 
upominkowe artykuły papiernicze, pudełka kartonowe 
na drobne upominki, meble, lustra, ramki obrazów, nieprze-
tworzone lub półprzetworzone materiały takie, jak: drewno, 
wosk, kość, róg, kość słoniowa, fiszbin, macica perłowa, musz-
le, sepiolit, żółty bursztyn, żywica drzewna, ratan, statuetki, 
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak: drewno, wosk, kość, róg, kość słoniowa, fisz-
bin, macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, żywica 
drzewna, ratan, gips lub tworzywa sztuczne, zawarte w tej 
klasie, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub 
transportu, plakietki imienne z tworzyw sztucznych, śmiesz-
ne gadżety na imprezy [bibeloty, podarki na przyjęcia], gry 
i zabawki, w tym: zabawki pluszowe, zabawki wypchane, za-
bawki nadmuchiwane, gryzaki, grzechotki, bąki, klocki, piłki, 
balony, kulki do gry, łamigłówki, układanki, puzzle, domino, 
karty do gry, gry planszowe, szachy, warcaby, lalki, lalki w stro-
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jach tradycyjnych, kukiełki, marionetki, figurki akcji, akcesoria 
dla lalek, butelki do karmienia lalek, kalejdoskopy, latawce, la-
tające krążki, zabawki mobilne, modele do zabawy, przeskalo-
wane modele pojazdów, samolotów, pociągów i statków, 
zdalnie sterowane pojazdy [zabawki], zestawy modelarskie 
[zabawki], gry budowlane, konstrukcje [zabawki], pokoje 
i domy dla lalek, przenośny teatr [zabawki], artykuły sportowe 
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, sprzęt sportowy, 
konsole do gier komputerowych, automaty do gier, przeno-
śne [podręczne] gry komputerowe, gry automatyczne, gry 
elektroniczne, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy, dekoracje świąteczne, dekoracje 
do zabawy do użytku z figurkami akcji, maski, maski kostiu-
mowe, maski teatralne, maski na Halloween, maski karnawa-
łowe, czapki karnawałowe, drobne upominki rozdawane 
podczas przyjęcia, usługi polegające na zapewnieniu platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, usługi polegające na zawieraniu transakcji handlo-
wych na rzecz innych, w tym za pośrednictwem sklepów in-
ternetowych, usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa się za pośrednictwem Internetu, usługi polegające 
na świadczeniu pomocy w prowadzeniu działalności gospo-
darczej i zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługi informacyj-
ne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, usługi w zakresie badania rynku 
i opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych badań staty-
stycznych, usługi w zakresie badań rynkowych służących 
określaniu rynkowych preferencji odbiorców, prowadzonych 
z wykorzystaniem testów psychologicznych, usługi w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone 
bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu, sieci teleko-
munikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwia-
jących bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi 
urządzeniami elektronicznymi, usługi w zakresie opracowy-
wania i publikowania tekstów i materiałów reklamowych, 
usługi zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży 
świadczone za pośrednictwem portali internetowych, w tym 
za pośrednictwem portali społecznościowych, usługi w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone 
za pośrednictwem radia, telewizji i prasy oraz z wykorzysta-
niem bilbordów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparen-
tów, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów rekla-
mowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów 
i broszur, usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, 
loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i pro-
mocyjnych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji sprzedaży, usługi w zakresie kom-
puterowego zarządzania plikami i informatycznymi zbiorami 
danych zgromadzonymi na serwerach, w pamięci kompute-
rów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektro-
nicznych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji 
w plikach komputerowych oraz w komputerowych bazach 
danych i bankach danych, usługi w zakresie wyszukiwania da-
nych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci bezprze-
wodowych, usługi w zakresie pozyskiwania i kompilacji infor-
macji i danych do komputerowych baz danych i banków 
danych, usługi w zakresie sortowania, systematyzacji i edycji 
informacji i danych w komputerowych bazach danych i ban-
kach danych, usługi w zakresie przetwarzania danych przy 
pomocy systemów komputerowych, w tym sieci komputero-
wych, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze odno-
szące się do wszystkich wyżej wymienionych usług, 42 usługi 
techniczne, badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
projektowania, analizy, rozwoju, wdrażania i integracji roz-
wiązań i systemów informatycznych, sprzętu komputero-

wego, oprogramowania komputerowego, niezależnych apli-
kacji i/lub aplikacji użytkowych, usługi hostingowe, usługi 
w zakresie projektowania, tworzenia, utrzymywania, prowa-
dzenia i rozwoju stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
usługi doradcze w zakresie projektowania, tworzenia, utrzy-
mywania, prowadzenia i rozwoju stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administrowania 
i zarządzania stronami internetowymi, usługi w zakresie pro-
jektowania, powielania, instalacji, aktualizacji i konserwacji 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie wypo-
życzania oprogramowania komputerowego i wynajmu kom-
puterów, usługi w zakresie konwersji danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, usługi w zakresie magazynowania, 
kopiowania i przywracania danych, usługi w zakresie obsługi 
baz danych i banków danych dostępnych przez internet, 
usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych kompute-
rowych, w tym danych z komputerowych baz danych i ban-
ków danych, usługi w zakresie zdalnego monitorowania sys-
temów komputerowych, usługi informacyjne i doradcze, 
w tym usługi świadczone on-line, dotyczące wszystkich wy-
mienionych wyżej usług.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 469828 (220) 2017 03 31
(731) HI-TECH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) O oromed DBAJ O ZDROWIE

(531) 01.15.11, 01.15.15, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 wagi do celów medycznych, wagi łazienko-
we, 10 ciśnieniomierze, analizatory składu ciała, aparatura 
analityczna do celów medycznych, aparatura elektronicz-
na do użytku medycznego, audiometry, detektory tętna 
płodu, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użyt-
ku medycznego, elektroencefalografy, elektrokardiografy, 
endoskopy, fiberoskopy do użytku medycznego, gastro-
skopy, hemometry, instrumenty optometryczne, kerato-
metry, keratoskopy, kolposkopy, lampy do badan lekarskich, 
laparoskopy medyczne i chirurgiczne, lusterka do celów 
medycznych, lustra chirurgiczne, medyczne przyrządy dia-
gnostyczne, młotki neurologiczne do celów diagnostycz-
nych, monitory elektrokardiograficzne, monitory pracy ser-
ca, naklejki termoczułe do celów medycznych, narzędzia 
do diagnostyki medycznej, oftalmometry, oftalmoskopy, 
okulistyczne przyrządy diagnostyczne, otoskopy, pirome-
try optyczne do użytku medycznego, przyrządy do ba-
dania wzroku, przyrządy ginekologiczne, puls oksymetry, 
pulsometry, rejestratory tętna, retinoskopy, sfigmomano-
metry, sfinkterotomy, sigmoidoskopy, skanery do użytku 
medycznego, sondy do celów medycznych, spektroko-
lorymetry do wykrywania ślepoty barw, spirometry [apa-
ratura medyczna], stetoskopy, sprzęt endoskopowy, szpa-
tułki laryngologiczne do celów medycznych, termometry 
cyfrowe do celów medycznych, termometry elektroniczne 
do celów medycznych, termometry rtęciowe do użytku 
medycznego, tomografy do celów medycznych, tomogra-
fy komputerowe, tonometry, torakoskopy, ultradźwiękowe 
medyczne urządzenia diagnostyczne, urządzenia do obra-
zowania medycznego, wzierniki oczne.
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(210) 470163 (220) 2017 04 07
(731) YAVUZ KAMIL, Pęcice Małe;
AKARDAS MITHAT, Warszawa
(540) MEAT master

(531) 03.04.04, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, wędliny, dziczyzna, bekon, mięso 
konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, osłonki 
do kiełbas naturalne i sztuczne, kiełbasa do hot-dogów, eks-
trakty mięsne, tłuszcze jadalne, flaki, kiszki, konserwy mięsne, 
krokiety, potrawy z mięsa, wyroby garmażeryjne, hambur-
gery, dania gotowe do spożycia z mięsa, przetwory mięsne, 
drób, dania mrożone z mięsa, 30 pierożki, przyprawy do mię-
sa i do wędlin, spaghetti, pizze, kanapki z kiełbasą - hot-dogi, 
dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półpro-
dukty żywnościowe na bazie mąki.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 470177 (220) 2017 04 07
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dutilox
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne i wetery-
naryjne, produkty i preparaty do leczenia zaburzeń i chorób 
psychicznych, leki psychotropowe, leki hormonalne, leki prze-
ciwbólowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, su-
plementy diety, probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe.

(210) 470307 (220) 2017 04 10
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) SYRENA
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo - oso-
bowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe, 
samochody dostawcze, części zamienne do samochodów, 
samochody osobowe, pojazdy lądowe, samochody półcię-
żarowe, samochody elektryczne, 28 zabawki, 37 naprawy 
samochodów, naprawy pojazdów, organizowanie naprawy 
pojazdów, usługi naprawy zabawek.

(210) 471228 (220) 2017 05 05
(731) CENTRUM INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) Ci

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 zautomatyzowane stanowiska montażowe, 
maszyny dla automatyzacji procesów produkcji, zauto-
matyzowane maszyny montażowe, maszyny do użytku 
w montażu, maszyny montażowe, 9 oprogramowanie dla 
przemysłu, oprogramowanie monitorujące przebieg pracy 
i wydajność linii produkcyjnych, instalacje elektryczne wcho-
dzące w skład montażu maszyn i stanowisk montażowych, 
instalacje automatyczne do sterowania dostępem, systemy 
zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 37 montaż 
instalacji przemysłowych, montaż instalacji maszynowych, 
42 projektowanie mechaniki i elektryki maszyn, projekto-
wanie maszyn przemysłowych, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
sterowników, pomiary inżynieryjne, elektryczne pomiary 
dobiegometrem.

(210) 471298 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) Tao Tao harmonia smaków Sos Ostrygowy Oyster 

Sauce

(531) 05.09.10, 11.03.05, 11.03.08, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.25, 
27.05.01, 29.01.15, 08.05.02, 08.05.10

(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, 
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy 
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, 
sosy do ryżu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja han-
dlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, przy-
prawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw 
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.
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(210) 471302 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) Tao Tao harmonia smaków Słodko-Pikantny Sos Chili 

Sweet and Hot Chilli Sauce Édes-Pikáns  
Chilimártás nr 1*

(531) 05.09.06, 05.09.15, 11.03.05, 11.03.08, 19.07.01, 19.07.09, 
25.01.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, 
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy 
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, 
sosy do ryżu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja han-
dlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, przy-
prawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw 
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.

(210) 471303 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) Tao Tao harmonia smaków Sos Cytrynowy z Chili 

Lemon Chilli Sauce

(531) 05.09.06, 05.09.15, 11.03.05, 11.03.08, 19.07.01, 19.07.09, 
25.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 05.07.12

(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, 
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy 
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, 
sosy do ryżu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja han-
dlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, przy-
prawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw 
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.

(210) 471304 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) Tao Tao harmonia smaków Sos Pomidorowy z Chili 

Tomato Sauce With Chilli

(531) 05.09.15, 05.09.17, 05.11.02, 11.03.05, 11.03.08, 19.07.01, 
19.07.09, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, 
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy 
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, 
sosy do ryżu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja han-
dlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, przy-
prawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw 
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.
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(210) 471306 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) Tao Tao harmonia smaków Słodki Sos Chili Sweet 

Chilli Sauce Édes Chilimártás

(531) 05.09.06, 05.09.15, 11.03.05, 11.03.08, 19.07.01, 19.07.09, 
25.01.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, 
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy 
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, 
sosy do ryżu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja han-
dlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, przy-
prawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw 
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.

(210) 471424 (220) 2017 05 09
(731) POLISH DAIRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polish Dairy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.03.01, 19.07.09, 01.17.25
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produk-
ty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 reklama, zarządzanie 

w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność 
finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.

(210) 471465 (220) 2017 05 10
(731) MACIEJCZYK ŁUKASZ IGNIS, Warszawa
(540) golden fusion
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki bibułki papiero-
sowej, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, papiero-
sy elektroniczne, filtry do papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki 
eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olej-
ki eteryczne, pojemniczki z gazem do zapalniczek, tabaka, 
tabakierki, pojemniki na tytoń, waporyzatory dla palaczy 
do stosowania doustnego, zapalniczki dla palaczy, zapałki, 
zioła do palenia.

(210) 471491 (220) 2017 06 27
(731) KAFARSKI KRZYSZTOF ADAM,
(540) CRISTER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.09
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, audiowizualne urzą-
dzenia dydaktyczne [do nauczania], ciemnie fotograficzne, 
dyski kompaktowe [CD-Rom-y], dyski magnetyczne, dzwon-
ki [urządzenia ostrzegające], dzwonki do pobierania do tele-
fonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, elektronicz-
ne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk 
[efekty] do instrumentów muzycznych, głośniki, kasety wi-
deo, magnetofony, magnetyczne nośniki danych, nośniki 
do rejestracji dźwięku, optyczne nośniki danych, osobiste 
urządzenia stereofoniczne, pliki muzyczne do pobierania, 
płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], 
podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nad-
garstki do użytku z komputerem, pokrowce do komputerów 
kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce 
na laptopy, pokrowce na smartfony, programy kompute-
rowe nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, radia 
[odbiorniki radiowe], ramki cyfrowe do zdjęć, szafy grające, 
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, urządze-
nia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, 35 agencje reklamowe, impresariat w działalności 
artystycznej, obróbka tekstów, produkcja filmów reklamo-
wych, reklama, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, re-
krutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, stenografia, 
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo-
cji sprzedaży, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
zarządzanie hotelami, 41 dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, 
fotografia, fotoreportaże, informacja o imprezach rozryw-
kowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [po-
kazy], montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, 
nauczanie indywidualne, nocne kluby, organizacja pokazów 
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mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, 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], organizowanie konkursów piękno-
ści, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresa-
riat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie 
piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], po-
zowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radio-
we programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sporzą-
dzanie napisów [np. do filmów], studia filmowe, świadczenie 
usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi 
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów es-
tradowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi orkie-
stry, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, 
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, 
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej]’ 
usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzy-
ki, usługi związane z dyskotekami, wypożyczanie aparatury 
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów te-
lewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio.

(210) 471541 (220) 2017 05 11
(731) GRZEGORZ TOMASZ COTRIMA, Dąbrowa Górnicza
(540) GRUPA TOP

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01, 24.15.11
(510), (511) 6 metalowe: rolety, żaluzje, pergole, bramy, 
drzwi, okna, ramy okienne, okiennice, 19 niemetalowe: żalu-
zje, rolety, pergole, drzwi, okna, bramy, ramy okienne, okien-
nice, 22 niemetalowe markizy, tekstylne: markizy, namioty, 
żaluzje, plandeki, zasłony, żagle tarasowe, zasłony panelowe, 
osłony balkonów, tarasów, ogrodów, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, organizowanie wystaw, pokazów 
handlowych i reklamowych w zakresie technik osłonowych, 
a w szczególności metalowych: rolet, żaluzji, pergoli, bram, 
drzwi, okien, ram okiennych, okiennic, niemetalowych: żalu-
zji, rolet, pergoli, drzwi, okien, bram, ram okiennych, okiennic, 
niemetalowych markiz, tekstylnych: markiz, namiotów, żalu-
zji, plandek, zasłon, żagli tarasowych, zasłon panelowych, 
osłon balkonów, tarasów, ogrodów, usługi w zakresie badań 
rynków, opinii w zakresie technik osłonowych, a w szcze-
gólności metalowych: rolet, żaluzji, pergoli, bram, drzwi, 
okien, ram okiennych, okiennic, niemetalowych: żaluzji, rolet, 
pergoli, drzwi, okien, bram, ram okiennych, okiennic, nie-
metalowych markiz, tekstylnych: markiz, namiotów, żaluzji, 
plandek, zasłon, żagli tarasowych, zasłon panelowych, osłon 

balkonów, tarasów, ogrodów, 37 usługi budowlane, insta-
lowanie, czyszczenie, naprawa w zakresie technik osłono-
wych, 42 usługi projektowe, wzornictwo w zakresie technik 
osłonowych.

(210) 471985 (220) 2017 05 22
(731) FERMA ANTONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gołaszyn

(540) Ferma Antonin sukces przez innowacje

(531) 05.13.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, 44 hodowla zwierząt, ho-
dowla trzody chlewnej, produkcja rolna polegająca na wy-
twarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie 
nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo ho-
dowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siew-
nego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, 
produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa, pod folią, 
produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowni-
cza, hodowla i produkcja materiału zagrodowego zwierząt, 
ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu 
przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb.

(210) 472105 (220) 2017 05 25
(731) WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów
(540) WTG HOLDING

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.22

(510), (511) 29 wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, pa-
rówki, szynka, baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwawa 
kiszka, łój spożywczy, mięso, mięso solone, mięso konserwo-
wane, wieprzowina, pasztet z wątróbki, smalec, szpik kostny 
zwierzęcy jadalny, wątroba, flaki, konserwy mięsne, 35 pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, dystrybucja gadżetów reklamowych, powielanie 
dokumentów, usługi marketingowe, pośrednictwo handlo-
we, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej 
i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący pro-
mocji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, pośrednictwo handlowe, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej i zarządzania, działalność 
związana z zarządzaniem holdingami, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing, pokazy towarów, wypożyczanie stoisk handlo-
wych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi 
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach, 
supermarketach, hipermarketach, mini-marketach, pasa-
żach handlowych, usługi sprzedaży wysyłkowej za pomocą 
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katalogów, poprzez zamówienia za pośrednictwem poczty, 
środków telekomunikacji i za pośrednictwem stron interne-
towych następujących towarów: artykuły spożywcze, mle-
czarskie, dietetyczne, jaja, owoce i warzywa, konserwowa-
ne, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, ryby, woda, wody mineralne, soki, napoje, oleje i tłusz-
cze jadalne, odżywki, artykuły przemysłowe, odzieżowe 
i obuwnicze, tekstylne, tytoniowe, alkoholowe, higieniczne, 
utrzymania czystości, perfumeryjne i kosmetyczne, do pra-
nia i czyszczenia, dezynfekcyjne, artykuły gospodarstwa 
domowego, radiowo-telewizyjne, telekomunikacyjne, foto-
graficzne, komputerowe, filmowe, muzyczne, ogrodnicze, 
sportowe, szkolne, piśmiennicze, biurowe, dla zwierząt, ma-
larskie, metalowe, czasopisma, książki, mapy, zabawki, ozdo-
by, choinki, meble, narzędzia i elektronarzędzia, środki owa-
dobójcze, aparaty i nożyki do golenia, sprzęt oświetleniowy, 
rowery, wózki, hulajnogi, wyroby jubilerskie, zegary, zegarki, 
papier, kufry, walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, 
laski, portfele, kalendarze, wyroby ze skóry i jej imitacji, klep-
ka, terakota, glazura, cement, wyroby z drewna, korka, trzci-
ny, sitowia, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, 
bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej, celulozy, namiast-
ki tych materiałów lub z masy plastycznej, lustra, sznury, 
sznurki, namioty, plandeki, wyroby włókniste z wyrobów na-
turalnych i sztucznych, nici, przędza, nakrycia na łóżka i sto-
ły, koce, wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, 
sztuczne kwiaty, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, zamki 
błyskawiczne, koronki, guziki, wykładziny, dywany, artykuły 
gimnastyczne, sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkar-
ski, gry planszowe, gry komputerowe, zabawki, karty do gry, 
36 sponsorowanie i patronat finansowy, pomoc finansowa, 
pośrednictwo w usługach finansowych, usługi pośrednictwa 
w zawieraniu umów kredytowych, sprawdzania stanu konta 
przez telefon i Internet, usługi w zakresie płatności za pomo-
cą telefonów lub Internetu, usługi doradztwa finansowego 
i kredytowego, emisja bonów wartościowych w postaci 
bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, emisja bonów 
wartościowych jako nagrody za lojalność klienta, wydawanie 
bonów wartościowych w związku z programami lojalno-
ściowymi, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach 
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, 
37 usługi wiertnicze, odwierty głębinowe, odwierty geolo-
giczne, odwierty do wód termalnych, odwierty gazu i ropy 
naftowej, odwierty odwadniające, wiercenie studni, wierce-
nie studni wodnych, wiercenie szybów naftowych, wiercenie 
głębokich szybów naftowych lub gazowych, poszukiwania 
wód głębinowych, usługi hydrogeologiczne, budownictwo, 
usługi budowlane, konsultacje budowlane, montaż rusz-
towań, murarstwo, nadzór budowlany, tynkowanie, usłu-
gi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, izolowanie 
budynków, uszczelnianie budynków, remonty i adaptacje 
budynków, 39 transport i składowanie towarów, dostawa 
towarów, dostawa żywności, wynajem środków transportu, 
usługi transportowe, logistyka transportu, usługi przewozu, 
usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, 
usługi przewozu osób i rzeczy transportem samochodo-
wym, usługi rozładunku towarów, 40 usługi poligraficzne, 
usługi drukowania, drukowanie gazet, drukowanie książek, 
informacje o obróbce materiałów, szlifowanie, składanie ma-
teriałów na zamówienie dla osób trzecich, 42 projektowanie 
budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi doradcze 
i konsultacyjne dotyczące architektury, usługi architektonicz-
ne i inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, 
inżynieria techniczna, eksploracja i poszukiwanie ropy nafto-
wej i gazu, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 

i leśnictwem, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, 
ogrodniczych i leśniczych, doradztwo w zakresie projekto-
wania krajobrazu, projektowanie ogrodów i krajobrazów, 
usługi ogrodnicze, usługi ponownego zalesiania, usługi nisz-
czenia chwastów, udzielanie informacji dotyczących usuwa-
nia chwastów, usługi z zakresu szkółek roślin, ogrodnictwo 
krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów i trawników, usługi ko-
szenia trawników, sadzenie drzew i roślin.

(210) 472508 (220) 2017 06 02
(731) PLUTON KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PLUTON

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.01, 26.11.13
(510), (511) 7 młynki kuchenne elektryczne, młynki domo-
we elektryczne, maszyny do wyciskania kawy, elektryczne 
młynki do kawy, młynki do przypraw elektryczne elektrycz-
ne spieniacze mleka do kawy, maszynki [młynki] elektryczne 
do przygotowania żwyności, młynki do kawy o napędzie in-
nym niż ręczny, domowe elektryczne młynki, domowe elek-
tryczne blendery, ubijaczki elektryczne, elektryczne młynki 
wysokoobrotowe, elektryczne młynki wolnoobrotowe, elek-
tryczne młynki udarowe, 11 elektryczne filtry do kawy, elek-
tryczne ekspresy do kawy, ekspresy do kawy espresso, urzą-
dzenia do palenia kawy, maszyny do palenia kawy, piece 
do palenia kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, elektrycz-
ne warniki do kawy, elektryczne perkolatory do kawy, eks-
presy do palenia ziaren kawy, elektryczne bezprzewodowe 
zaparzacze kawy, domowe ekspresy do kawy, elektryczne 
dzbanki do kawy wyposażone w zaparzacz, elektryczne 
czajniki do herbaty, elektryczne warniki do herbaty, filtry 
do herbaty, urządzenia do parzenia herbaty, elektryczne za-
parzacze do herbaty, elektryczne podgrzewacze do herbaty, 
instalacje do prażenia i przygotowawania kakao, 21 miesza-
dełka do kawy, młynki do kawy, ręczne młynki do kawy, 
młynki ręczne, młynki nieelektryczne, młynki nieelektryczne 
do przypraw, nieelektryczne młynki do kawy, kubki do kawy, 
filiżanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelek-
tryczne dzbanki do parzenia kawy, miarki do kawy, ceramicz-
ne serwisy do kawy, filtry do kawy nieelektryczne, nieelek-
tryczne ekspresy do kawy, instalacje automatyczne 
do przyrządzania kawy, serwisy do kawy z porcelany, nie-
elektryczne spieniacze mleka do kawy, nieelektryczne zapa-
rzacze do kawy z tłokiem, filtry nieelektryczne do parzenia 
kawy, serwisy do kawy z metali szlachetnych, filtry do kawy 
niepapierowe stanowiące część nieelektrycznych zaparza-
czy do kawy, serwisy do kawy z metali nieszlachetnych, pa-
pierowe serwisy do kawy, serwisy do kawy z tworzyw sztucz-
nych, dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych, zestawy 
filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków, 
sitka do herbaty, filtry do herbaty, serwisy do herbaty, czaj-
niczki do herbaty, imbryczki do herbaty, nieelektryczne za-
parzacze do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, filiżanki 
do herbaty, maty pod naczynia przy serwisowaniu herbaty, 
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serwisy do herbaty z metali szlachetnych, serwisy do herbaty 
z metali nieszlachetnych, zaparzaczki do herbaty z metali 
szlachetnych, czajniczki do herbaty z metali szlachetnych, 
zaparzaczki do herbaty z metali nieszlachetnych, czajniczki 
do podawania herbaty w stylu japońskim, czajniczki do po-
dawania herbaty w stylu japońskim z metali szlachetnych, 
czajniczki do podawania herbaty w stylu japońskim z metali 
nieszlachetnych, dzbanki kuchenne, dzbanki na mleko, 
dzbanki ze śmietanką, dzbanki szklane, dzbanki próżniowe, 
dzbanki na syropy, czajniki nieelektryczne, czajniki z gwizd-
kiem, kubki, kubki gliniane, kubki szklane, kubki papierowe, 
kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki w tworzyw 
sztucznych, kubki do mieszania, kubki do karmienia, kubki 
do napojów, uchwyty na kubki, stojaki i wieszaki na kubki, 
kubki z uchem, pojemniki kuchenne, pojemniki emaliowane, 
pojemniki termoizolacyjne, pojemniki ze szkła, pojemniki 
z metali szlachetnych i nieszlachetnych, pojemniki na wyka-
łaczki, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowywa-
nia żywności, pojemniki na przyprawy, pojemniki próżniowe, 
pojemniki do schładzania, pojemniki do ogrzewania, termo-
izolacyjne pojemniki na napoje, przenośne pojemniki termo-
izolacyjne na napoje, pojemniki termoizolacyjne na żyw-
ność, pojemniki porcelanowe, podstawki na pojemniki, 
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemni-
ki-tacki do zamrażania lodu, pojemniki z tworzyw sztucz-
nych, pojemniki z metali szlachetnych i nieszlachetnych, po-
jemniki papierowe, pojemniki z uchwytami, przybory 
kuchenne, przybory wykonane z metali szlachetnych, przy-
bory wykonane z metali nieszlachetnych, przybory wykona-
ne z innych materiałów, naczynia, naczynia szklane, naczynia 
ceramiczne, naczynia szklane żaroodporne, naczynia do go-
towania, naczynia na napoje, szklane naczynia na napoje, 
naczynia kuchenne, naczynia będące artykułami gospodar-
stwa domowego, podstawki stołowe pod naczynia, naczy-
nia do serwisowania, termoizolacyjne naczynia szklane, na-
czynia do mieszania koktajli, naczynia z metali szlachetnych 
i nieszlachetnych, naczynia do picia i akcesoria barowe, tale-
rze, talerzyki, talerze jednorazowe, talerze papierowe, talerze 
dekoracyjne, talerze deserowe, talerze szklane, talerze cera-
miczne, talerze z tworzyw sztucznych, talerze z metali szla-
chetnych i nieszlachetnych, talerze biodegradowalne, butel-
ki na napoje dla podróżnych, 29 zabielacz do kawy, zabielacze 
do kawy zawierające przede wszystkim produkty mleczne, 
30 kawa, gotowa kawa, kawa z mlekiem, kawa ze spienionym 
mlekiem, substytuty kawy, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, cykoria, napoje na bazie kawy, kawa aromatyzowana, 
kawa niepalona, kawa palona, kawa granulowana, kawa liofi-
lizowana, kawa czekoladowa, kawa mielona, kawa nienatu-
ralna, kawa słodowa, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczal-
na, kawa mrożona, kawa w torebkach, kapsułki z kawą, kawa 
parzona, kawa mielona, kawa w postaci całych ziaren, sztucz-
na kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mieszanki kawy sło-
dowej i kawy, ekstrakt z kawy, ekstrakt kawy słodowej, palo-
ne ziarna kawy, mielone ziarna kawy, nadzienia na bazie 
kawy, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, 
mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, na-
poje mrożone na bazie kawy, mieszanki kawy słodowej i ka-
kao, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje składające się 
głównie z kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, na-
poje na bazie kawy zawierające mleko, preparaty do sporzą-
dzania napojów na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawie-
rające lody, napoje gazowane na bazie kawy, ekstrakty 
z kawy stosowane jako aromaty do napojów, inne niewymie-
nione kawy, napary inne niż do celów leczniczych na bazie 
kawy, herbata, herbata rozpuszczalna, herbaty aromatyzo-
wane, herbata zielona, herbata oolong, herbata czarna, her-
bata jaśminowa, herbata mate, herbata rooibos, herbata 

chai, herbata nienaturalna, herbata naturalna, herbata mro-
żona, herbata szałwiowa, herbata lipowa, herbata imbirowa, 
herbata bezteinowa, herbata biała, herbata earl grey, herbata 
sypka, herbata w torebkach, herbata zielona, herbata do za-
parzania, herbata cytrynowa, herbata lapsang souchong, 
herbata chryzantemowa, herbata z rozmarynu, kapsułki 
z herbatą, herbata z liści jęczmienia, herbata z żeń-szenia, 
herbata żurawinowa, herbata morelowa, herbata z eleutero-
koku, herbata darjeeling, herbata prażona, herbata prażona 
jęczmienna, sztuczna herbata, herbata w granulkach, napoje 
na bazie herbaty, substytuty herbaty, herbata cytrusowa, 
herbata z kolcowoju, herbata z białego lotosu, herbata z ko-
rzenia łomianu, herbata paczkowana, herbata ze sproszko-
wanych wodorostów, herbata owocowa, herbata pomarań-
czowa, herbata jabłkowa, liście herbaty, wyciągi z herbaty, 
herbaty ziołowe, aromaty do herbaty, torebki do przyrządza-
nia herbaty, napoje sporządzone z herbaty, kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, preparaty do sporządzania napojów 
na bazie herbaty, herbaty składające się z liści lub wyciągów 
ziół i/lub owoców, napary inne niż do celów leczniczych 
na bazie kawy, inne niewymienione herbaty, kakao, napoje 
kakaowe, mieszanki kakaowe, wyroby z kakao, preparaty 
z kakao, kakao w proszku, napoje zawierające kakao, cukierki 
z kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, kakao do spo-
rządzania napojów, napoje kakaowe z mlekiem, napoje mro-
żone na bazie kakao, ekstrakty i wyciągi z kakao, składniki 
na bazie kakao do produkcji produktów cukierniczych, kakao 
palone, kakao granulowane, ekstrakty kakao stosowane jako 
aromaty, napary inne niż do celów leczniczych na bazie ka-
kao, przyprawy, przyprawy suche, przyprawy korzenne, 
przyprawy spożywcze, przyprawy do pieczenia, przyprawy 
w proszku, dodatki i przyprawy smakowe, koncentraty ko-
rzenne stosowane jako przyprawy, inne niewymienione 
przyprawy, aromaty, aromaty waniliowe, aromaty migdało-
we, aromaty kawowe, aromaty cytrynowe, aromaty orzecho-
we, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty 
owocowe, preparaty aromatyczne do wypieków, aromaty 
spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty ziołowe, aro-
maty naturalne, inne niewymienione aromaty, 32 woda, 
woda pitna, woda aromatyzowana, woda mineralna, woda 
źródlana, woda gazowana, woda niegazowana, woda selcer-
ska, woda sodowa, woda stołowa, woda litowa, woda butel-
kowana, woda mineralizowana, woda wzbogacona odżyw-
czo, woda pitna z witaminami, woda kokosowa, napoje, 
napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje bezalko-
holowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku 
kawy, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, napoje 
energetyzujące, napoje owocowe, napoje gazowane, napoje 
niegazowane, napoje typu coca-cola, napoje dla sportow-
ców, napoje z guaraną, bezalkoholowe napoje niskokalo-
ryczne, napoje mrożone, napoje mrożone owocowe, napoje 
mrożone warzywne, napoje typu tonic, napoje aromatyzo-
wane, koktajle bezalkoholowe, napoje gazowane i niegazo-
wane na bazie soków owocowych i/lub warzywnych, soki 
owocowe, mrożone soki owocowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, na-
poje typu smoothie, napoje owocowe z koncentratu, esen-
cje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych nie w postaci olejków eterycznych, esen-
cje do wytwarzania wody smakowej, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą katalogów 
w związku z artykułami spożywczymi usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej związane z kawą, herbatą, kakao, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, druków, prospektów, broszur, 
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katalogów, ulotek, zarządzanie i administrowanie w działal-
ności handlowej, zgromadzenie towarów umożliwiające 
klientom oglądanie i nabywanie w sklepach detalicznych 
i hurtowniach z towarami spożywczymi, przemysłowymi, 
gospodarstwa domowego, chemicznymi i rolniczymi oraz 
ich półproduktami, organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, agencje importowo - eksportowe, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, dekoracja wystaw kawiar-
nianych i sklepowych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, usługi związane z prowadzeniem 
kawiarni i herbaciarni, w tym pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna sprzedaży ww. towarów, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, w tym przesyłanie handlowej 
informacji tekstowej i obrazowej dzięki środkom masowego 
przekazu, 40 mielenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy, 
przetwarzanie liści herbaty, 43 kawiarnie, usługi kawiarni, 
herbaciarnie, usługi herbaciarni, usługi dostawy kawy i her-
baty, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, catering, bary, 
bary szybkiej obsługi, restauracje.

(210) 472816 (220) 2017 06 12
(731) LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) LHL KLINKIER

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi 
budowlane.

(210) 472885 (220) 2017 06 13
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) w 100% NATURALNA PROFi  Moje odkrycie ZUPA 
Krem z żółtych warzyw z pestkami dyni BEZ 
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW PRODUKT 
BEZGLUTENOWY

(531) 27.05.01, 08.07.01, 05.09.14, 05.07.01, 05.09.23, 05.07.02, 
29.01.15

(510), (511) 29 zupy, zupa - krem, zupa - krem z warzyw, 
zupa - krem z warzyw z dodatkiem pestek, zupa - krem z wa-
rzyw z pestkami dyni.

(210) 472970 (220) 2017 06 14
(731) BUTCHER’S PET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BUTCHER’S IS GREAT

(531) 26.01.04, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 5  preparaty bakteriologiczne do celów wete-
rynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryj-
nych, środki odstraszające insekty dla psów, leki do celów 
weterynaryjnych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwie-
rząt, 31 karma dla psów, produkty do hodowli zwierząt, 
pasza dla zwierząt tucznych, pasza dla zwierząt domo-
wych, proteiny dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, wapno 
do pasz dla zwierząt, substancje odżywcze i wzmacnia-
jące dla zwierząt, produkty uboczne w procesie obróbki 
ziaren zbóż oraz mięsa jako pasza dla zwierząt, 35  usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów do hodowli 
zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, paszy dla zwie-
rząt domowych, protein dla zwierząt, ściółki dla zwie-
rząt, wapna jako dodatki do pasz dla zwierząt, substancji 
odżywczych i wzmacniających dla zwierząt, produktów 
ubocznych w procesie obróbki ziaren zbóż oraz mięsa 
jako paszy dla zwierząt, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem Internetu produktów do hodowli zwie-
rząt, paszy dla zwierząt tucznych, paszy dla zwierząt do-
mowych, protein dla zwierząt, ściółki dla zwierząt, wapna 
jako dodatki do pasz dla zwierząt, substancji odżywczych 
i wzmacniających dla zwierząt, produktów ubocznych 
w procesie obróbki ziaren zbóż oraz mięsa jako paszy dla 
zwierząt, usługi w zakresie reklamy i promocji towarów, 
organizowanie targów i pokazów w celach handlowych 
i reklamowych.

(210) 473195 (220) 2017 06 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE TABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock

(540) DARY OGRODU
(510), (511) 29 pasta warzywna, alginiany do celów spożyw-
czych, hummus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberży-
ny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery wa-
rzywne, przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, 
przekąski, przekąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, 
chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, 
koncentraty bulionu, mleczne produkty, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja 
konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego ta-
hiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa 
suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożyw-
czych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 batoniki 
zbożowe, biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożo-
we chipsy, chleb bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, cia-
sta mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pie-
czywo imbirowe, curry, gotowe potrawy oparte na kluskach, 
imbir przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza owsiana, kasze 
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spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma do żywności, 
makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki, płatki, 
gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacier-
ki, spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie 
mąki, żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, 
pasta z migdałów, naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem 
mięsnym pielmieni, pierożki ravioli, pierogi wareniki z na-
dzieniem, paszteciki, pesto, musztarda, nasiona lnu do celów 
spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze na bazie owsa, 
przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów, przyprawy 
z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney, sos 
relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, 
placki, sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbo-
żowe, przyprawy, mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy 
do sałatek, sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, su-
shi, sałatka tabule z kuskus, tortille, żywność na bazie mąki, 
35 prowadzenie usług w zakresie: badania rynku, badań mar-
ketingowych, badania opinii publicznej, badania rynku, po-
zyskiwania danych do komputerowych baz danych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, 
radiowa, telewizyjna, prezentowania produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechniania ogłoszeń re-
klamowych, produkcji filmów reklamowych, projektowania 
materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, udzielania licencji na towary i usługi dla 
osób trzecich, organizowania wystaw i pokazów w celach 
handlowych lub reklamowych, prowadzenie sklepów de-
talicznych, hurtowni oraz sprzedaży poprzez sieci kompu-
terowe wyselekcjonowanych z myślą o osobach trzecich 
produktów, bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, jak: pasta warzywna, alginiany do celów spo-
żywczych, humus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z obe-
rżyny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery wa-
rzywne, przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, 
przekąski, przekąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, 
chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, 
koncentraty bulionu, mleczne produkty, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja 
konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego ta-
hiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa 
suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spo-
żywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, batoniki 
zbożowe, biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożo-
we chipsy, chleb bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, cia-
sta mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pie-
czywo imbirowe, curry, gotowe potrawy oparte na kluskach, 
imbir przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza owsiana, kasze 
spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma do żywności, 
makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki, płatki, 
gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacier-
ki, spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie 
mąki, żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, 
pasta z migdałów, naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem 
mięsnym pielmieni, pierożki ravioli, pierogi wareniki z na-
dzieniem, paszteciki, pesto, musztarda, nasiona lnu do celów 
spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze na bazie owsa, 
przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów, przyprawy 
z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney, sos 
relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, 
placki, sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożo-
we, przyprawy, mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sa-
łatek, sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka 
tabule z kuskus, tortille, żywność na bazie mąki.

(210) 473196 (220) 2017 06 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE TABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock

(540) DARY ZIEMI
(510), (511) 29 pasta warzywna, alginiany do celów spożyw-
czych, hummus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberży-
ny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery wa-
rzywne, przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, 
przekąski, przekąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, 
chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, 
koncentraty bulionu, mleczne produkty, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja 
konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego ta-
hiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa 
suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożyw-
czych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 batoniki 
zbożowe, biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożo-
we chipsy, chleb bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, cia-
sta mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pie-
czywo imbirowe, curry, gotowe potrawy oparte na kluskach, 
imbir przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza owsiana, kasze 
spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma do żywności, 
makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki, płatki, 
gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacier-
ki, spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie 
mąki, żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, 
pasta z migdałów, naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem 
mięsnym pielmieni, pierożki ravioli, pierogi wareniki z na-
dzieniem, paszteciki, pesto, musztarda, nasiona lnu do celów 
spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze na bazie owsa, 
przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów, przyprawy 
z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney, sos 
relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, 
placki, sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbo-
żowe, przyprawy, mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy 
do sałatek, sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, su-
shi, sałatka tabule z kuskus, tortille, żywność na bazie mąki, 
35 prowadzenie usług w zakresie: badania rynku, badań mar-
ketingowych, badania opinii publicznej, badania rynku, po-
zyskiwania danych do komputerowych baz danych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, 
radiowa, telewizyjna, prezentowania produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechniania ogłoszeń re-
klamowych, produkcji filmów reklamowych, projektowania 
materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, udzielania licencji na towary i usługi dla 
osób trzecich, organizowania wystaw i pokazów w celach 
handlowych lub reklamowych, prowadzenie sklepów de-
talicznych, hurtowni oraz sprzedaży poprzez sieci kompu-
terowe wyselekcjonowanych z myślą o osobach trzecich 
produktów, bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, jak: pasta warzywna, alginiany do celów spo-
żywczych, humus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z obe-
rżyny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery wa-
rzywne, przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, 
przekąski, przekąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, 
chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, 
koncentraty bulionu, mleczne produkty, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja 
konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego ta-
hiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa 
suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spo-
żywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, batoniki 
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zbożowe, biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożo-
we chipsy, chleb bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, cia-
sta mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pie-
czywo imbirowe, curry, gotowe potrawy oparte na kluskach, 
imbir przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza owsiana, kasze 
spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma do żywności, 
makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki, płatki, 
gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacier-
ki, spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie 
mąki, żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, 
pasta z migdałów, naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem 
mięsnym pielmieni, pierożki ravioli, pierogi wareniki z na-
dzieniem, paszteciki, pesto, musztarda, nasiona lnu do celów 
spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze na bazie owsa, 
przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów, przyprawy 
z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney, sos 
relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, 
placki, sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożo-
we, przyprawy, mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sa-
łatek, sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka 
tabule z kuskus, tortille, żywność na bazie mąki.

(210) 473318 (220) 2017 06 24
(731) PRZEDSZKOLE JAK U MAMY ANNA RAJSKA,  

MARCIN RYNARZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) PRZEDSZKOLE JAK U MAMY
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, usługi w zakresie pro-
wadzenia przedszkoli.

(210) 473326 (220) 2017 06 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EBUD 

PRZEMYSŁÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) ebud dom

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, pośrednictwo handlu 
i obrotu nieruchomościami, usługi organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie lub przygotowaniu obiektów budowlanych, za-
rządzanie nieruchomościami, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
mieszkań, pośrednictwo kupna, sprzedaży i najmu obiektów 
budowlanych, wycena nieruchomości, wynajmowanie lub 
dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, doradztwo w zarządzaniu i administrowaniu obiek-
tami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, pośrednictwo 
kredytowe, usługi finansowe, udzielanie pożyczek, 37 kom-
pleksowe usługi budowlane, budowa obiektów, naprawy, 
remonty, konserwacja, modernizacja obiektów, komplekso-
wa realizacja inwestycji budowlanych, roboty instalacyjne, 
prace konserwatorskie, nadzór budowlany, usługi nadzoru 
technicznego inwestorskiego oraz sporządzania opinii doty-
czących nieruchomości, wynajem narzędzi i sprzętu budow-
lanego, 42 usługi projektowe i architektoniczne w zakresie 
budownictwa, opracowania projektowe, urbanistyczne, eks-
pertyzy budowlane, nadzór autorski, projektowanie wnętrz, 
prace archeologiczne.

(210) 473613 (220) 2017 07 03
(731) SEMRAU WOJCIECH ACTUS PHARMA,  

Konstancin-Jeziorna

(540) HALITOX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, wyroby medyczne do celów lecz-
niczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, su-
plementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, środki dietetyczne, żywność dla niemowląt, zioła 
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym.

(210) 473707 (220) 2017 07 04
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) KNPIP KOŁO NAUKOWE PODSTAW INŻYNIERII 

PRODUKCJI POLITECHNIKA LUBELSKA

(531) 27.05.01, 15.07.01, 26.01.01
(510), (511) 41 edukacja, informacje o edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów, pracowni 
specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, kon-
kursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji, publi-
kowanie książek, pokazy kształcenia praktycznego, naucza-
nie, obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie 
tekstów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób.

(210) 473724 (220) 2017 07 05
(731) HEINTZE JACEK, HEINTZE BEATA LABORATORIUM 

BIOOIL SPÓŁKA CYWILNA, Zielona Góra
(540) labioskin

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych, ekstrakty zio-
łowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu, kremy ko-
smetyczne, kremy wybielające do skóry, maski kosmetyczne, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko kokosowe 
do celów kosmetycznych, oleje czyszczące, olejki do celów 
kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty 
do depilacji, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty ko-
lagenowe do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 
kosmetyczne żele do masażu inne niż do celów medycznych.

(210) 473798 (220) 2017 07 06
(731) PROVITIM-PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH 

FLORYSIAK SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las
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(540) pvm

(531) 29.01.12, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 1 dodatki chemiczne stosowane do produk-
cji pasz zwierzęcych, 5 suplementy odżywcze do pasz dla 
zwierząt gospodarskich, lecznicze suplementy do pasz dla 
zwierząt, premiksy, a mianowicie mieszanki dodatków mi-
neralnych do żywności dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla 
zwierząt, mieszanki uzupełniające dietę zwierząt, 35 usługi 
sprzedaży towarów: karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki 
uzupełniające dietę zwierząt, suplementy odżywcze do pasz 
dla zwierząt gospodarskich, lecznicze suplementy do pasz 
dla zwierząt, dodatki chemiczne stosowane do produkcji 
pasz zwierzęcych, premiksy, mieszanki dodatków mineral-
nych do żywności dla zwierząt, preparaty do mycia zwierząt, 
produkty weterynaryjne, 44 usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo rolnicze, 
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne.

(210) 473834 (220) 2017 07 07
(731) YEOMAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) YEOMAN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe w szcze-
gólności: kruszywa budowlane do betonów i mas asfalto-
wych, żwir, piasek, mieszanki mineralne, kruszywa łamane 
do podbudowy dróg i nasypów kolejowych, asfalt, cement, 
spoiwa mineralne, wylewki bitumiczne, materiały do budo-
wy i naprawy dróg, chodników, placów, elementy krawędzio-
we do kształtowania terenu z betonu lub tworzyw sztucz-
nych, beton, kamień budowlany, wyroby kamieniarskie dla 
budownictwa, elementy konstrukcyjne niemetalowe dla 
budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, bariery ochronne 
i ekrany drogowe niemetalowe, kostki i płyty brukowe nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalo-
we, rury drenażowe, wodociągowe i kanalizacyjne niemeta-
lowe, smoła, tłuczeń, wapno, zaprawy budowlane, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej w wyspecjalizo-
wanych punktach handlowych i poprzez Internet niemeta-
lowych materiałów budowlanych jak: kruszywa budowlane 
do betonów i mas asfaltowych, żwir, piasek, mieszanki mi-
neralne, kruszywa łamane do podbudowy dróg i nasypów 
kolejowych, asfalt, cement, spoiwa mineralne, wylewki bitu-
miczne, materiały do budowy i naprawy dróg, chodników, 
placów, elementy krawędziowe do kształtowania terenu 
z betonu lub tworzyw sztucznych, beton, kamień budow-
lany, wyroby kamieniarskie dla budownictwa, elementy 
konstrukcyjne niemetalowe dla budownictwa, nawierzchnie 
tłuczniowe, bariery ochronne i ekrany drogowe niemetalo-
we, kostki i płyty brukowe niemetalowe, płyty budowlane 

niemetalowe, rury niemetalowe, rury drenażowe, wodocią-
gowe i kanalizacyjne niemetalowe, smoła, tłuczeń, wapno, 
zaprawy budowlane, 37 usługi budowlane i remontowe.

(210) 473836 (220) 2017 07 07
(731) TAFF MACIEJ EUROTECH, Stanisławów Drugi
(540) Eurotech

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), nadzór budow-
lany, nadzór budowlany na miejscu, nadzorowanie budow-
nictwa podwodnego, nadzorowanie konstruowania bu-
dynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad 
robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie nadzoru bu-
dowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projek-
tów budowlanych, nadzór budowlany w zakresie projektów 
inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany na miejscu 
inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń do kruszenia odpadów, konserwacja i naprawy 
instalacji grzewczej, usługi wykonawców w zakresie instalacji 
grzewczej, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzew-
czego, konserwacja rur kanalizacyjnych, serwisowanie rur ka-
nalizacyjnych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, konserwacja 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, 40 obróbka przemysłowa 
ścieków, 42 projektowanie urbanistyczne, projektowanie 
architektoniczne, projektowanie rurociągów, projektowanie 
budynków, projektowanie domów, projektowanie konstruk-
cji, projektowanie budowlane, projektowanie techniczne, 
projektowanie systemów składowania, projektowanie bu-
dynków o kontrolowanym środowisku, doradztwo technicz-
ne związane z projektowaniem, projektowanie i planowanie 
techniczne systemów kanalizacyjnych, projektowanie i pla-
nowanie techniczne oczyszczalni wody, projektowanie prac 
inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projek-
towanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu 
terenów wodą powodziową, projektowanie działań zarad-
czych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie 
robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków 
wodą powodziową, projektowanie i planowanie techniczne 
rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, do-
radztwo związane z technologią membranową.

(210) 473837 (220) 2017 07 07
(731) KLICKA ANNA FIZJOMAMA.PL, Warszawa
(540) FIZJOMAMA Terapia dna miednicy
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(531) 02.09.22, 02.09.25, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 16 czasopisma, gazety, książki, szablony kart cią-
żowych, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: aparatów 
do masażu, sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów do fizy-
koterapii, mebli do celów leczniczych, koców, narzut, pod-
kładów, poduszek i kołder do celów leczniczych, bielizny 
pościelowej i pościeli, sprzedaż: detaliczna, hurtowa, on-line, 
wysyłkowa towarów obejmujących: książki, broszury, perio-
dyki, czasopisma, gazety, produkty ortopedyczne, sprzętu 
rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń, obsługa zleceń za-
kupów, marketing, reklama radiowa, reklama telewizyjna, 
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprze-
daży powyższych towarów i świadczonych usług, prezenta-
cja oferty handlowej w Internecie, usługi promocji zdrowia, 
41 usługi edukacyjne w dziedzinie diagnostyki medycznej, 
medycyny i rehabilitacji, organizacja i prowadzenie kursów, 
konferencji i sympozjów w dziedzinie diagnostyki medycz-
nej, medycyny i rehabilitacji, instruktaż w zakresie gimnasty-
ki, prowadzenie zajęć fitness, zajęcia sportowe, informacja 
w zakresie rekreacji, kształcenie praktyczne w formie warsz-
tatów, publikacje on-line, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń dla rehabili-
tantów, lekarzy, terapeutów, usługi instruktorów w zakresie 
gimnastyki, kultury fizycznej, usługi klubów zdrowia w zakre-
sie poprawy kondycji, prowadzenie działalności rekreacyjnej 
i sportowej, instruktaż i nauczanie w zakresie kultury fizycz-
nej i gimnastyki, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
oraz szkoleń, organizowanie zawodów sportowych, usługi 
trenera osobistego, pokazy kształcenia praktycznego, orga-
nizacja warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, 
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacji 
medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące me-
dycyny, zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące zabiegów 
terapeutycznych, usługi w zakresie treningu fizycznego, 
wydawanie czasopism, wydawanie książek, wydawanie pe-
riodyków, wydawanie publikacji medycznych, usługi szko-
leniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej,usługi szkoleniowe w zakresie sprzętu 
kosmetycznego, medycznego, do odnowy biologicznej, fi-
zjoterapii, fizykoterapii, 44 usługi medyczne, usługi diagno-
styki medycznej (testy i analizy), usługi lekarzy, pielęgniarek, 
położnych, usługi szpitali, klinik, sanatoriów, usługi fizjotera-
peutyczne i fizykoterapeutyczne, usługi masażu, usługi opie-
ki medycznej i pielęgniarskiej, szkoła rodzenia, doradztwo 
dietetyczne, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, 
usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medyczne-
go, usługi profilaktyki i leczenia oraz konsultacje lekarskie 
we wszystkich specjalnościach medycznych, usługi związa-
ne z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyj-
nych, usługi w zakresie rehabilitacji medycznej, rehabilitacji 
funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medyczne-
go, terapii manualnej, masażu, usługi pomocy medycznej, 
opieka zdrowotna, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
porady psychologiczne, placówki opieki pielęgniarskiej, 
usługi kosmetyczne, usługi terapii dna miednicy, usługi opie-
ki zdrowotnej, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi 
położnicze, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycz-
nego, medycznego, do odnowy biologicznej, fizjoterapii, 
fizykoterapii, doradztwo w zakresie leczenia dolegliwości 
medycznych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczą-
ce psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, 
fizjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, ma-

saże, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opraco-
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo psycho-
logiczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo 
w zakresie zdrowia, rehabilitacja fizyczna, usługi elektrotera-
pii dla fizjoterapii, usługi poradnictwa medycznego, usługi 
w zakresie leczenia medycznego.

(210) 473858 (220) 2017 07 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Książ Wielkopolski

(540) ROSA
(510), (511) 3 płyny do: mycia, kąpieli, prania, płukania, WC, 
mycia szyb, mydła, mydła w płynie, żele do włosów, rąk, żele 
do kąpieli, żele pod prysznic, szampony, proszki do urządzeń 
sanitarnych, kostki WC, pasty do urządzeń sanitarnych, pasty 
BHP, emulsje do podłóg, 5 detergenty do celów medycz-
nych, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, preparaty 
do usuwania grzybic, preparaty terapeutyczne do kąpieli, 
środki do oczyszczania lub odświeżania powietrza, środki za-
pobiegające oparzeniom słonecznym, środki przeciw poce-
niu, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty 
do mycia zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
środki do zabijania owadów.

(210) 473927 (220) 2017 07 10
(731) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łochowo

(540) haler
(510), (511) 11 lampy przemysłowe, lampy LED, klosze 
do lamp, oprawy oświetleniowe, żarówki LED.

(210) 473979 (220) 2017 07 11
(731) KONARZEWSKA ADRIANA ANNA, Giżycko
(540) PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH W NW NE E

(531) 01.01.17, 18.03.02, 18.03.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 książki, podręczniki, broszury, mapy, kalen-
darze, afisze, foldery, karty pocztowe, czasopisma, materiały 
instruktażowe o tematyce żeglarskiej, notesy, skorowidze, 
emblematy, stemple reklamowe, opakowania papierowe 
i z tworzyw sztucznych, nalepki, ołówki, długopisy, pióra, 
35 usługi reklamowe i promocyjne, organizowanie wystaw, 
targów i szkoleń w celach marketingowych i handlowych, 
prowadzenie agencji informacji handlowej, promocja sprze-
daży w środowisku żeglarskim i doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej wśród producentów 
wyrobów żeglarskich, prowadzenie interesów osób trzecich 
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w zakresie organizowania imprez rekreacyjno - sportowych, 
41 usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekre-
acyjnych, obozów sportowych i szkoleń żeglarskich, konkur-
sów i wyścigów, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(210) 474008 (220) 2017 07 12
(731) LORENS ANTONI FPUH, Zielonki
(540) SILVER

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.05, 24.13.04
(510), (511) 14 zegary i zegarki, budziki.

(210) 474009 (220) 2017 07 12
(731) FUNDACJA BIEGOWY.GURU, Krynica Zdrój
(540) VIRTUTI MILITARI BIEG HONORU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 41 instruktaże, kultura fizyczna, organizowanie 
zawodów sportowych.

(210) 474011 (220) 2017 07 12
(731) LORENS ANTONI FPUH, Zielonki
(540) TITANIUM

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.05, 24.13.04
(510), (511) 14 zegary i zegarki, budziki.

(210) 474012 (220) 2017 07 12
(731) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, 

Kraków
(540) Lulu

(531) 03.05.19, 03.05.24, 27.05.01
(510), (511) 3 paznokcie (lakiery do -), paznokcie (prepara-
ty do pielęgnacji -), olejki do celów kosmetycznych, puder 
do makijażu, pomady do celów kosmetycznych.

(210) 474017 (220) 2017 07 12
(731) ŁABNO TOMASZ, Tarnów
(540) baby safe breath

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace ortopedyczne, materace orto-
pedyczne zapobiegające tworzeniu odleżyn, poduszki 
ortopedyczne, 20 materace piankowe, materace z pianki 
retykulowanej, poduszki dla niemowląt, kojce tekstylne dla 
niemowląt, nakładki na materace, ochraniacze na szczebelki 
do łóżeczek dziecięcych.

(210) 474048 (220) 2017 07 13
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) PAF
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, pasze zbożowe 
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, preparaty zbo-
żowe będące paszą dla zwierząt, produkty uboczne z proce-
su obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt.

(210) 474109 (220) 2017 07 14
(731) KŁOS GRZEGORZ POSTMAN, Łódź
(540) www.brita.sklep.pl
(510), (511) 11 filtry, butelki, dzbanki do filtrowania wody.

(210) 474120 (220) 2017 07 14
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) ecod Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukowanie opiekunów osób niesamo-
dzielnych, publikacja wydawnictw periodycznych, informa-
torów, broszur, poradników, materiałów instruktażowych 
poświęconych opiece nad osobą niesamodzielną, produk-
cja, dystrybuowanie i publikowanie filmów edukacyjnych, 
organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń i innych działań 
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edukacyjnych, publikacje elektroniczne on-line, udzielanie 
konsultacji dla opiekunów z zakresu właściwej opieki nad 
osobą niesamodzielną, prowadzenie punktów poradnictwa 
dla opiekunów osób niesamodzielnych.

(210) 474141 (220) 2017 07 14
(731) PIEKARNIE LUBASZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALERIA WYPIEKÓW PROSTO Z PIEKARNI L. 

W WARSZAWIE OD 1945 ROKU Lubaszka.  
PIOTR LUBASZKA

(531) 25.01.15, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 29 flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy 
mięsne i rybne, krokiety, ryby, owoce morza, mięso, potrawy 
z mięsa, placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, 
dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryj-
ne, hamburgery, hot - dogi, dania gotowe do spożycia z mię-
sa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dżemy, 
grzyby konserwowane, przetwory warzywne, przetwory 
mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, 
jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce i warzywa 
konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne, konfi-
tury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania 
gotowe do spożycia z mięs i ryb, 30  ryż, mąka, cukier, bułki, 
chleb, ciasta, gofry, ciastka, kanapki, lody, makarony, produk-
ty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, 
pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, pizze, wyro-
by cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, 
napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, 
lody, sorbety, pierniki, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby 
czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, 
mrożone pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie 
mąki, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 
sosy do sałatek, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artyku-
łów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
spożywczych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie 
badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie tar-
gów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamo-
wych dotyczących zagadnień branży spożywczej i gastro-
nomicznej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze 
handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz da-
nych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi da-
nymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi 
dekorowania sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja perso-
nelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania 
rynku, 41 doradztwo zawodowe w zakresie piekarnictwa, ga-
stronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepisów 

kulinarnych dla celów szkoleniowych lub rozrywkowych, 
organizowanie imprez powiązanych z pokazami pieczenia, 
gotowania, podawania do stołu, organizowanie klubów 
zainteresowań gastronomią, piekarnictwem, organizowa-
nie i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych 
dotyczących prawidłowego żywienia, przygotowywania 
posiłków, przepisów kulinarnych, sztuki podawania do sto-
łu, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym 
i rozrywkowym dotyczącej tematyki żywienia, piekarnictwa, 
gastronomii, publikowanie tekstów innych niż o charakterze 
reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publiko-
wanie czasopism, w tym czasopism branżowych oraz książek 
i periodyków w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sie-
ci informatycznych Internetu, 42 projektowania odzieży dla 
potrzeb zakładów gastronomicznych i firm produkujących 
żywność, projektowanie i prowadzenie komputerowych 
platform informacyjnych o charakterze branżowym, doty-
czących tematyki piekarnictwa, gastronomii, przepisów kuli-
narnych, sztuki przyrządzania posiłków i podawania do stołu, 
testowanie artykułów spożywczych, projektowanie wystroju 
wnętrz pomieszczeń gastronomicznych, 43 opracowywanie 
przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, usługi 
gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szyb-
kiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsłu-
gowe, zajazdy, stołówki, domy wczasowe, domy turystyczne, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie, catering.

(210) 474143 (220) 2017 07 14
(731) PIEKARNIE LUBASZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROSTO Z PIEKARNI W WARSZAWIE L. OD 1945 ROKU 

GALERIA WYPIEKÓW Lubaszka. PIOTR LUBASZKA

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 29 flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy 
mięsne i rybne, krokiety, ryby, owoce morza, mięso, potrawy 
z mięsa, placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, 
dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryj-
ne, hamburgery, hot - dogi, dania gotowe do spożycia z mię-
sa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dżemy, 
grzyby konserwowane, przetwory warzywne, przetwory 
mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, 
jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce i warzywa 
konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne, konfi-
tury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania 
gotowe do spożycia z mięs i ryb, 30 ryż, mąka, cukier, bułki, 
chleb, ciasta, gofry, ciastka, kanapki, lody, makarony, produk-
ty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, 
pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, pizze, wyro-
by cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, 
napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, 
lody, sorbety, pierniki, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby 
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czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, 
mrożone pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie 
mąki, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 
sosy do sałatek, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artyku-
łów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
spożywczych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie 
badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie tar-
gów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamo-
wych dotyczących zagadnień branży spożywczej i gastro-
nomicznej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze 
handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz da-
nych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi da-
nymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi 
dekorowania sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja perso-
nelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania 
rynku, 41 doradztwo zawodowe w zakresie piekarnictwa, ga-
stronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepisów 
kulinarnych dla celów szkoleniowych lub rozrywkowych, 
organizowanie imprez powiązanych z pokazami pieczenia, 
gotowania, podawania do stołu, organizowanie klubów 
zainteresowań gastronomią, piekarnictwem, organizowa-
nie i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych 
dotyczących prawidłowego żywienia, przygotowywania 
posiłków, przepisów kulinarnych, sztuki podawania do sto-
łu, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym 
i rozrywkowym dotyczącej tematyki żywienia, piekarnictwa, 
gastronomii, publikowanie tekstów innych niż o charakterze 
reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publiko-
wanie czasopism, w tym czasopism branżowych oraz książek 
i periodyków w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sie-
ci informatycznych Internetu, 42 projektowania odzieży dla 
potrzeb zakładów gastronomicznych i firm produkujących 
żywność, projektowanie i prowadzenie komputerowych 
platform informacyjnych o charakterze branżowym, doty-
czących tematyki piekarnictwa, gastronomii, przepisów kuli-
narnych, sztuki przyrządzania posiłków i podawania do stołu, 
testowanie artykułów spożywczych, projektowanie wystroju 
wnętrz pomieszczeń gastronomicznych, 43 opracowywanie 
przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, usługi 
gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szyb-
kiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsłu-
gowe, zajazdy, stołówki, domy wczasowe, domy turystyczne, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie, catering.

(210) 474150 (220) 2017 07 14
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Cloud

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty sprzedające na żetony, 9 urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali-
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, prze-

łączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, 
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwię-
ku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski 
z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
we, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie 
kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalo-
nych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroproce-
sorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym 
współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektro-
niczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy 
komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane 
na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, 
programy komputerowe aplikacyjne, programy komputero-
we narzędziowe, programy komputerowe systemu opera-
cyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów da-
nych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji 
klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne 
i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą 
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont 
płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprze-
wodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do ko-
dowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania 
i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta 
i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i fi-
nansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicz-
nych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, ban-
kowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, 
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte 
w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów pi-
śmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczo-
ne dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt 
biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki dru-
karskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, 
publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czaso-
pisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, pro-
spekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjali-
styczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodar-
czymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe 
i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, 
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transak-
cji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, usługi w zakresie 
specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importo-
wo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzeda-
ży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, czynności biurowe zawarte 
w tej klasie, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji 
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i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania pro-
gnoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, 
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informa-
cji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji 
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i pli-
kach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, 
usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzy-
staniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamo-
wego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych 
i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów me-
todami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe, 
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usłu-
gi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe, po-
średnictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu 
środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finanso-
wych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, usługi w zakresie elektronicznych płatności w Interne-
cie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, 
kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipo-
teczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsu-
mencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania na-
leżności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa 
w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja na-
leżności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monito-
ring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi 
funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla eme-
rytów, usługi w zakresie lokat terminowych i wkładów 
oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo 
w zakresie programów i planów systematycznego oszczę-
dzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych 
papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papiera-
mi wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, 
rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomo-
ści, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów war-
tościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania akty-
wami finansowymi, zarządzanie portfelem na zlecenie 
klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami war-
tościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie 
klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów 
akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów 
emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego 
obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora 
rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania finansowych 
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu pa-
pierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wy-
konywanie czynności związanych z emisją i obrotem papie-
rami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów 
wartościowych (underwriting), pośrednictwo w obrocie pa-
pierami wartościowymi, prowadzenie rachunków makler-
skich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych 
na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu 
posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, po-
średnictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów ma-
klerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, 
analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług 

konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, do-
radztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usłu-
gi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami 
powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami eme-
rytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu 
własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów po-
wierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy po-
wierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emery-
talnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup 
papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środ-
kami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania 
ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro-
kerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału 
powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, 
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkła-
dów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie 
oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozli-
czeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czeko-
wych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, 
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwa-
rancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewi-
zowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, doku-
mentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku 
nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówie-
nie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań 
i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomo-
ściami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 
usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, 
hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w za-
kresie pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budow-
lane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowa-
nie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 
usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej 
klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi 
agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania infor-
macji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwięko-
wej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz 
udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji po-
przez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, 
telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia 
satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji 
tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale kom-
puterowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie 
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyła-
nia informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektro-
nicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty 
elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji inter-
netowych, udostępnianie portali internetowych, prowadze-
nie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali 
komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu 
do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, 



24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2017

giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami 
i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do plat-
formy internetowej używanej do inwestowania na rynku wa-
lut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez 
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających 
obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, prze-
syłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, 
usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww. 
usługach, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i roz-
rywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, ksią-
żek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedial-
nych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań 
dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych 
nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub 
video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizo-
wanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kultural-
nych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, 
organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie 
wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych 
oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wy-
konywania badań naukowych i technicznych oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, pro-
jektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, syste-
mów komputerowych i programów komputerowych, kon-
sulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, 
programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i two-
rzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie pro-
gramów zapisanych we właściwym języku dla danego kom-
putera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie 
programów do potrzeb użytkownika, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci kom-
puterowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunko-
wości, licencjonowanie, leasing i wynajem programów 
komputerowych i oprogramowania komputerowego, 45 usłu-
gi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, 
sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, 
opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo 
prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzęda-
mi, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi w zakresie spraw 
spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(210) 474153 (220) 2017 07 14
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Money

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, auto-
maty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, 

sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
we, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie 
kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalo-
nych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroproce-
sorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym 
współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektro-
niczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy 
komputerowe ładowane, programy komputerowe zapisane 
na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, 
programy komputerowe aplikacyjne, programy komputero-
we narzędziowe, programy komputerowe systemu opera-
cyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów da-
nych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji 
klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, 
bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 
druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, ma-
teriały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub 
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, 
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wy-
jątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjąt-
kiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, 
materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje, 
książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, pe-
riodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, 
afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkole-
niowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 reklama, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo 
i konsulting dotyczące działalności gospodarczej oraz rekla-
my, usługi pomocy i organizacji oraz zarządzania działalnością 
gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami go-
spodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i ra-
chunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlo-
wych, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego 
i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo - eksportowych i agencji handlowych, 
promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania 
i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, re-
krutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania 
rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz eko-
nomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi ba-
dań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności 
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, 
sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi i zbiorami danych w systemach komputero-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie pli-
kami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach kompute-
rowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations, 
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwięko-
wych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni rekla-
mowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów 
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lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja 
dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, in-
formacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finanso-
we, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nierucho-
mego zawarte w tej klasie, usługi bankowe, usługi maklerskie, 
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 
usługi obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie 
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz 
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, 
usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzanie 
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi, w tym raporty, analizy 
i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa 
w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, 
usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wpro-
wadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnie-
nia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, 
usługi finansowych memorandów informacyjnych tj. usługi 
informacji finansowej, usługi organizacji obrotu papierami 
wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywa-
nie czynności związanych z emisją i obrotem papierami war-
tościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów warto-
ściowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie 
papierami wartościowymi, usługi prowadzenia rachunków 
maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościo-
wych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z ty-
tułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie 
ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradz-
two finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-dorad-
czych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami 
powierniczymi, zarządzanie towarzystwami, funduszami in-
westycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powie-
rzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachu-
nek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie 
jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi pro-
wadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystry-
bucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi 
udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościo-
wych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz 
innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie 
i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, 
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi cle-
aringowe tj. finansowe usługi rozliczeniowe, usługi leasingo-
we, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powiernicze-
go, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie 
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędno-
ściowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie 
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, 
wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywa-
nie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie 
i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, 
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowa-
nie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, orga-
nizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, doko-
nywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlece-
nie innych banków określonych czynności bankowych, 
wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsłu-
ga kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji fi-
nansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności 
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena 
aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie mająt-
kiem nieruchomym i aktywami, usługi operacji finansowych 

związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji po-
średnictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy 
majątku nieruchomego, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja 
o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji 
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, 
przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej 
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udo-
stępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez 
terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, tele-
grafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia sate-
litarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji teksto-
wej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, 
oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informa-
cji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, 
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej 
i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mia-
nowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć inter-
netową, przydzielanie dostępu do portali internetowych, 
prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu 
do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyła-
nia danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale 
komunikacyjne i informacyjne, udostępnianie portali z infor-
macjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podat-
kowymi, prawnymi oraz komentarzami i poradami dla inwe-
storów, udostępnianie platformy internetowej używanej 
do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu 
do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie 
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez In-
ternet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, 
informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi 
kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w zakresie 
sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, cza-
sopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elek-
troniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizual-
nych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, 
produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier 
edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, or-
ganizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, 
imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, kon-
kursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sporto-
wych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, infor-
macja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań 
naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kompute-
rowego, ekspertyzy w dziedzinie komputerów, systemów 
komputerowych i programów komputerowych, konsulting 
w zakresie komputerów i programów komputerowych, pro-
gramowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i two-
rzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie pro-
gramów zapisanych we właściwym języku dla danego 
komputera do użycia w komputerach i systemach, projekto-
wanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb po-
szczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 
leasing i wynajem programów komputerowych i oprogra-
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mowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opra-
cowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowa-
nia dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych, ich konserwacja i hosting, informacja o ww. 
usługach.
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(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Money

(531) 26.01.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, auto-
maty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
we, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie 
kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalo-
nych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroproce-
sorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym 
współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektro-
niczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy 
komputerowe ładowane, programy komputerowe zapisane 
na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, 
programy komputerowe aplikacyjne, programy komputero-
we narzędziowe, programy komputerowe systemu opera-
cyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów da-
nych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji 
klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, 
bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 
druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, ma-
teriały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub 
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, 
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wy-
jątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjąt-
kiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, 
materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje, 
książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, pe-
riodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, 
afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkole-
niowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 reklama, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo 
i konsulting dotyczące działalności gospodarczej oraz rekla-
my, usługi pomocy i organizacji oraz zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięcia-
mi gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, 
księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transak-
cji handlowych, usługi specjalistycznego doradztwa handlo-
wego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, 
usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlo-

wych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, 
badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, eks-
pertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor-
macji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pra-
cy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie za-
rządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi ba-
dania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz 
ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi 
badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalno-
ści gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, 
sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi i zbiorami danych w systemach komputero-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie pli-
kami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach kompute-
rowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations, 
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwięko-
wych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni rekla-
mowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów 
lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja 
dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, in-
formacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finanso-
we, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nierucho-
mego zawarte w tej klasie, usługi bankowe, usługi maklerskie, 
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 
usługi obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie 
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz 
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, 
usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzanie 
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi, w tym raporty, analizy 
i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa 
w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, 
usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wpro-
wadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnie-
nia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, 
usługi finansowych memorandów informacyjnych tj. usługi 
informacji finansowej, usługi organizacji obrotu papierami 
wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywa-
nie czynności związanych z emisją i obrotem papierami war-
tościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów warto-
ściowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie 
papierami wartościowymi, usługi prowadzenia rachunków 
maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościo-
wych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z ty-
tułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie 
ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradz-
two finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-dorad-
czych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami 
powierniczymi, zarządzanie towarzystwami, funduszami in-
westycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powie-
rzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachu-
nek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie 
jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi pro-
wadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystry-
bucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi 
udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościo-
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wych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz 
innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie 
i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, 
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi cle-
aringowe tj. finansowe usługi rozliczeniowe, usługi leasingo-
we, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powiernicze-
go, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie 
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędno-
ściowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie 
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, 
wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywa-
nie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie 
i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, 
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowa-
nie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, orga-
nizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, doko-
nywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlece-
nie innych banków określonych czynności bankowych, 
wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsłu-
ga kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji fi-
nansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności 
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena 
aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie mająt-
kiem nieruchomym i aktywami, usługi operacji finansowych 
związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji po-
średnictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy 
majątku nieruchomego, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja 
o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji 
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, 
przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej 
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udo-
stępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez 
terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, tele-
grafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia sate-
litarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji teksto-
wej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, 
oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informa-
cji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, 
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej 
i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mia-
nowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć inter-
netową, przydzielanie dostępu do portali internetowych, 
prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu 
do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyła-
nia danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale 
komunikacyjne i informacyjne, udostępnianie portali z infor-
macjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podat-
kowymi, prawnymi oraz komentarzami i poradami dla inwe-
storów, udostępnianie platformy internetowej używanej 
do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu 
do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie 
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez In-
ternet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypo-
życzanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunika-
cyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności 
telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi naucza-
nia, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi 
w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periody-
ków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publika-
cje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, 

wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników infor-
macji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów 
i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywko-
wych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, 
festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w ce-
lach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kultural-
nych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania 
badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, 
analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzi-
nie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projek-
towanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kompu-
terowego, ekspertyzy w dziedzinie komputerów, systemów 
komputerowych i programów komputerowych, konsulting 
w zakresie komputerów i programów komputerowych, pro-
gramowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i two-
rzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie pro-
gramów zapisanych we właściwym języku dla danego 
komputera do użycia w komputerach i systemach, projekto-
wanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb po-
szczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 
leasing i wynajem programów komputerowych i oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opra-
cowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowa-
nia dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych, ich konserwacja i hosting, informacja o ww. 
usługach.

(210) 474157 (220) 2017 07 14
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Leasing

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny 
liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia 
do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty 
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magne-
tycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów 
scalonych - karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikro-
procesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligent-
nym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, pro-
gramy komputerowe ładowane: programy komputerowe 
zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kom-
paktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy 
komputerowe narzędziowe, programy komputerowe syste-
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mu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia skła-
dów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych infor-
macji klienta używanych przez osoby oraz instytucje 
bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia pery-
feryjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za po-
mocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt 
i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp 
do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych 
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputero-
we do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzy-
skiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat 
konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji banko-
wych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektro-
nicznych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, 
bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 
druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne za-
warte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów 
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przezna-
czone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania 
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcion-
ki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały dru-
kowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, kata-
logi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, 
ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biu-
rowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem 
aparatów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, spe-
cjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przed-
siębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i han-
dlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, 
doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywa-
nie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podat-
kowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, 
usługi franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa han-
dlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowe-
go, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji han-
dlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie 
aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodar-
czej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsię-
biorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania 
informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa 
pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie 
zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usłu-
gi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania 
prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosz-
tów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny 
działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty-
stycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kom-
puterowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji da-
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i pli-
kach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi 
public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie 
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi ob-
sługi programów lojalnościowych i programów promocyj-

nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi 
i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi 
monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi 
bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego 
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji 
finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komu-
nikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, 
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty 
gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, le-
asing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, 
finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, 
usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna 
i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym 
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, 
usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytal-
no-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat 
terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, 
oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów sys-
tematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie 
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w za-
kresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie 
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz 
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, 
usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania 
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opraco-
wania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w naby-
waniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi 
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadza-
nia akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia 
funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, infor-
macja finansowa -usługi przygotowywania finansowych me-
morandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papie-
rami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, 
wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem pa-
pierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papie-
rów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo 
w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachun-
ków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów warto-
ściowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń 
z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościo-
wych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykony-
wanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, 
doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-do-
radczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyj-
ne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności po-
wierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie fundu-
szami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowa-
nie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspól-
ny rachunek uczestników funduszów powierniczych, 
zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, 
usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, 
usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papie-
rów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami 
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzy-
kiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro-
kerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakre-
sie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków po-
dróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie 
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udziela-
nie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie 
rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych 
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektro-
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nicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach kra-
jowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń 
i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami 
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, do-
kumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nierucho-
mego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta 
w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali ko-
mercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, 
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi fi-
nansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipote-
ką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania 
i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie 
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja 
o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacji zawarte w tej kla-
sie, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesy-
łania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, 
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektroniczne-
go oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej infor-
macji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, 
telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz 
urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu 
informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez termi-
nale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udo-
stępnianie połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury 
do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogło-
szeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa 
poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji 
internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu 
poprzez sieć internatową, udostępnianie portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania do-
stępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz 
przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez 
portale komunikacyjne i informacyjne, umożliwianie dostę-
pu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, 
giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami 
i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do plat-
formy internetowej używanej do inwestowania na rynku wa-
lut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez 
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających 
obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, prze-
syłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, 
usługi łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 
41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie 
rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury, usługi wydaw-
nicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artyku-
łów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji mul-
timedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie 
nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektro-
nicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań au-
dio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, 
organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, 
kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sporto-

wych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, or-
ganizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizo-
wanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkolenio-
wych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi 
wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania ba-
dań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowa-
nia, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, syste-
mów komputerowych i programów komputerowych, kon-
sulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, 
programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie 
i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie 
programów zapisanych we właściwym języku dla danego 
komputera do użycia w komputerach i systemach, projekto-
wanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb po-
szczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 
licencjonowanie, leasing i wynajem programów komputero-
wych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzy-
mywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie 
oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowa-
dzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, 
45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje 
prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz praw-
nych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastęp-
stwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami 
i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, 
usługi zarządzania własnością intelektualną.

(210) 474158 (220) 2017 07 14
(731) KOŚCIERSKI ROBERT, Ząbki
(540) HOUSE OF GLAM PREMIUM SCENTED CIRCLES

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 4 modułowa świeca zapachowa, świeca 
zapachowa.

(210) 474159 (220) 2017 07 14
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Leasing

(531) 26.01.01, 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny 
liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia 
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do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty 
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magne-
tycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów 
scalonych - karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikro-
procesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligent-
nym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, pro-
gramy komputerowe ładowane: programy komputerowe 
zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kom-
paktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy 
komputerowe narzędziowe, programy komputerowe syste-
mu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia skła-
dów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych infor-
macji klienta używanych przez osoby oraz instytucje 
bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia pery-
feryjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za po-
mocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt 
i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp 
do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych 
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputero-
we do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzy-
skiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat 
konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji banko-
wych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektro-
nicznych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, 
bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 
druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne za-
warte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów 
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przezna-
czone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania 
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcion-
ki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały dru-
kowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, kata-
logi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, 
ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biu-
rowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem 
aparatów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, spe-
cjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przed-
siębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i han-
dlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, 
doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywa-
nie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podat-
kowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, 
usługi franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa han-
dlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowe-
go, usługi agencji importowo - eksportowych i agencji han-
dlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie 
aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodar-
czej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsię-
biorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania 
informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa 
pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie 
zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usłu-
gi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania 
prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosz-
tów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny 
działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty-
stycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbio-

rami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kom-
puterowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji da-
nych w komputerowych bazach danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i pli-
kach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi 
public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie 
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi ob-
sługi programów lojalnościowych i programów promocyj-
nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi 
i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi 
monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi 
bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego 
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji 
finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komu-
nikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, 
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty 
gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, le-
asing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, 
finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, 
usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna 
i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym 
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, 
usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytal-
no-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat 
terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, 
oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów sys-
tematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie 
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w za-
kresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie 
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz 
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, 
usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania 
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opraco-
wania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w naby-
waniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi 
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadza-
nia akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia 
funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, infor-
macja finansowa -usługi przygotowywania finansowych me-
morandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papie-
rami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, 
wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem pa-
pierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papie-
rów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo 
w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachun-
ków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów warto-
ściowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń 
z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościo-
wych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykony-
wanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, 
doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-do-
radczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyj-
ne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności po-
wierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie fundu-
szami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowa-
nie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspól-
ny rachunek uczestników funduszów powierniczych, 
zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, 
usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, 
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usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papie-
rów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami 
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzy-
kiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro-
kerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakre-
sie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków po-
dróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie 
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udziela-
nie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie 
rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych 
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektro-
nicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach kra-
jowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń 
i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami 
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, do-
kumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nierucho-
mego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta 
w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali ko-
mercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, 
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi fi-
nansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipote-
ką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania 
i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie 
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja 
o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacji zawarte w tej kla-
sie, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesy-
łania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, 
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektroniczne-
go oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej infor-
macji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, 
telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz 
urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu 
informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez termi-
nale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udo-
stępnianie połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury 
do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogło-
szeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa 
poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji 
internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu 
poprzez sieć internatową, udostępnianie portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania do-
stępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz 
przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez 
portale komunikacyjne i informacyjne, umożliwianie dostę-
pu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, 
giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami 
i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do plat-
formy internetowej używanej do inwestowania na rynku wa-
lut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez 
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających 
obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, prze-

syłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, 
usługi łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 
41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie 
rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury, usługi wydaw-
nicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artyku-
łów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji mul-
timedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie 
nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektro-
nicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań au-
dio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, 
organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, 
kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sporto-
wych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, or-
ganizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizo-
wanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno - szkolenio-
wych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi 
wykonywania badań naukowych i technicznych oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywa-
nia badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz opro-
gramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz opro-
gramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie 
komputerów, systemów komputerowych i programów kom-
puterowych, konsulting w zakresie komputerów i programów 
komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, 
projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowe-
go, mianowicie programów zapisanych we właściwym języ-
ku dla danego komputera do użycia w komputerach i syste-
mach, projektowanie oprogramowania dostosowanego 
do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projekto-
wanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych 
sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji 
rachunkowości, licencjonowanie, leasing i wynajem progra-
mów komputerowych i oprogramowania komputerowego, 
tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali interne-
towych, tworzenie oprogramowania dla portali interneto-
wych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konser-
wacja i hosting, 45 usługi prawne, udzielanie porad 
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, 
umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów 
aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występo-
wanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, media-
cje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością 
intelektualną.

(210) 474160 (220) 2017 07 14
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Bank

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno - sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, auto-
maty do wpłat i pozostawiania depozytów, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane 
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, 
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karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty 
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty za-
wierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne, kar-
ty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji auten-
tyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: 
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, 
taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe 
aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, progra-
my komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania 
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania 
i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez 
osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt kompute-
rowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożli-
wiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bez-
przewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środ-
ków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogra-
mowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego prze-
chowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, 
informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, 
instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale 
transakcji elektronicznych, 16 druki, materiały introligator-
skie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych 
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla arty-
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukar-
skie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, 
publikacje drukowane, książki, wydawnictwa reklamowe, ka-
talogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, 
ulotki, prospekty, druki, afisze, reklamy papierowe, plakaty, 
naklejki, materiały biurowe, 35 reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami 
gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi 
księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadze-
nie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy 
kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, mianowi-
cie pomoc przy prowadzeniu franszyz, administrowanie 
działalnością w zakresie franszyzy, doradztwo zakresie fran-
szyzy, usługi świadczone przez franczyzodawcę, usługi w za-
kresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospo-
darczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji 
importowo - eksportowych i agencji handlowych, promocja 
sprzedaży, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, usługi w zakresie pośrednictwa 
pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie 
zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usłu-
gi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wyko-
nywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy 
kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przepro-
wadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywa-
nie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów 

z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami da-
nych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sor-
towania i kompilacji danych w komputerowych bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie in-
formacji w bazach i plikach komputerowych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, usługi public relations, usługi 
w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni 
reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi 
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, 
archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tra-
dycyjnymi, jako prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi fi-
nansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, w tym inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomo-
ści oraz wyceny nieruchomości, usługi bankowe, pośrednic-
two finansowe, usługi elektronicznego transferu środków fi-
nansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, 
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty 
gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, le-
asing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, 
finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, 
usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna 
i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym 
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, 
usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno 
- rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakre-
sie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, two-
rzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i pla-
nów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, 
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 
usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwesto-
wanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościo-
wych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji 
kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania gieł-
dowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządza-
nie portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakre-
sie obrotu papierami wartościowymi oraz raporty, analizy 
i opracowania w tym zakresie na zamówienie klienta, usługi 
pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie 
wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, 
usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi 
pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emi-
tenta, usługi przygotowywania finansowych memorandów 
informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami warto-
ściowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie 
czynności związanych z emisją i obrotem papierami warto-
ściowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościo-
wych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, naby-
wanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób 
trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia 
lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w naby-
waniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykony-
wanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, 
doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-do-
radczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyj-
ne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie czynno-
ści powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, 
usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lo-
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kowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym 
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierni-
czych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierni-
czych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytal-
nych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup 
papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środ-
kami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania 
ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro-
kerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału 
powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, 
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkła-
dów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie 
oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozli-
czeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czeko-
wych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, 
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwa-
rancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewi-
zowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, doku-
mentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku 
nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówie-
nie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań 
i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomo-
ściami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 
usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, 
hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w za-
kresie pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budow-
lane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowa-
nie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie 
finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług, 
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnych i prasowych w zakresie wiado-
mości i aktualności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowa-
nej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie 
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, telek-
sy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udo-
stępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwię-
kowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz 
poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informa-
cji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, 
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej 
i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, udo-
stępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-li-
ne, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych 
i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z infor-
macjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podat-
kowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla in-
westorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej 
używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie 
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostęp-

nianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta 
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, 
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie 
łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi 
w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie 
sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, cza-
sopism, gazet, prezentacji multimedialnych, usługi publikacji 
elektronicznych on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników infor-
macji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz 
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie 
konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, orga-
nizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie 
wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych 
oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 badania 
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, 
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputero-
wych i programów komputerowych, konsulting w zakresie 
komputerów i programów komputerowych, programowa-
nie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie 
oprogramowania komputerowego, mianowicie programów 
zapisanych we właściwym języku dla danego komputera 
do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie 
programów do potrzeb użytkownika, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci kom-
puterowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunko-
wości, leasing i wynajem programów komputerowych 
i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usłu-
gach, 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsul-
tacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz 
prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, za-
stępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami 
i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi w zakresie 
spraw spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną, 
licencjonowanie programów komputerowych i oprogramo-
wania komputerowego, informacja o ww. usługach.

(210) 474163 (220) 2017 07 14
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Bank

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno - sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, auto-
maty do wpłat i pozostawiania depozytów, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane 
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, 
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karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty 
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty za-
wierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne, kar-
ty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji auten-
tyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: 
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, 
taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe 
aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, progra-
my komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania 
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania 
i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez 
osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt kompute-
rowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożli-
wiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bez-
przewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środ-
ków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogra-
mowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego prze-
chowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, 
informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, 
instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale 
transakcji elektronicznych, 16 druki, materiały introligator-
skie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych 
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla arty-
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukar-
skie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, 
publikacje drukowane, książki, wydawnictwa reklamowe, ka-
talogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, 
ulotki, prospekty, druki, afisze, reklamy papierowe, plakaty, 
naklejki, materiały biurowe, 35 reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przed-
sięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytor-
skie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, 
prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w za-
wieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, 
mianowicie pomoc przy prowadzeniu franszyz, administro-
wanie działalnością w zakresie franszyzy, doradztwo zakresie 
franszyzy, usługi świadczone przez franczyzodawcę, usługi 
w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i go-
spodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo - eksportowych i agencji handlowych, 
promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania 
i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępnia-
nia informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradz-
two w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, 
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynko-
wych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycz-
nych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, 
opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie 

wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi 
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, usługi systema-
tyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszuki-
wanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, usługi public relations, usługi 
w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni 
reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi 
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, 
archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tra-
dycyjnymi, jako prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi fi-
nansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, w tym inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomo-
ści oraz wyceny nieruchomości, usługi bankowe, pośrednic-
two finansowe, usługi elektronicznego transferu środków fi-
nansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, 
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty 
gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, le-
asing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, 
finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, 
usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna 
i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym 
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, 
usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno 
- rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakre-
sie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, two-
rzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i pla-
nów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, 
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 
usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwesto-
wanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościo-
wych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji 
kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania gieł-
dowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządza-
nie portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakre-
sie obrotu papierami wartościowymi oraz raporty, analizy 
i opracowania w tym zakresie na zamówienie klienta, usługi 
pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie 
wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, 
usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi 
pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emi-
tenta, usługi przygotowywania finansowych memorandów 
informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami warto-
ściowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie 
czynności związanych z emisją i obrotem papierami warto-
ściowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościo-
wych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, naby-
wanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób 
trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia 
lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w naby-
waniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykony-
wanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, 
doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-do-
radczych w sprawach finansowych, doradztwo inwesty-
cyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie 
czynności powierniczych, zarządzanie funduszami po-
wierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami eme-
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rytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu 
własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów po-
wierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy po-
wierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emery-
talnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup 
papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środ-
kami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania 
ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro-
kerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału 
powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, 
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkła-
dów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie 
oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozli-
czeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czeko-
wych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, 
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwa-
rancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewi-
zowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, doku-
mentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku 
nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówie-
nie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań 
i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomo-
ściami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 
usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, 
hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w za-
kresie pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budow-
lane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 
usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług, informacja 
o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji 
informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości i aktual-
ności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji 
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie 
zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności 
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale kompute-
rowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefak-
sy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie 
łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obra-
zowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć 
światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypoży-
czanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpo-
wszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania 
dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailo-
wych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali 
internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzie-
lania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, 
umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowy-
mi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi 
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwia-
nie dostępu do platformy internetowej używanej do inwe-
stowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz da-
nych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków 

łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, 
obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie 
modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie na-
uczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kul-
tury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, ga-
zet, prezentacji multimedialnych, usługi publikacji elektro-
nicznych on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizual-
nych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, 
produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier 
edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, or-
ganizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, 
imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, kon-
kursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sporto-
wych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, infor-
macja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie 
komputerów, systemów komputerowych i programów kom-
puterowych, konsulting w zakresie komputerów i programów 
komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, 
projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowe-
go, mianowicie programów zapisanych we właściwym języ-
ku dla danego komputera do użycia w komputerach i syste-
mach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika, 
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie 
lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie infor-
matyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów 
komputerowych i oprogramowania komputerowego, infor-
macja o ww. usługach, 45 usługi prawne, udzielanie porad 
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, 
umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów 
aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występo-
wanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, media-
cje, usługi w zakresie spraw spornych, usługi zarządzania 
własnością intelektualną, licencjonowanie programów kom-
puterowych i oprogramowania komputerowego, informacja 
o ww. usługach.

(210) 474165 (220) 2017 07 14
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Cloud

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, auto-
maty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
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we, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie 
kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalo-
nych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroproce-
sorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym 
współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektro-
niczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy 
komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane 
na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, 
programy komputerowe aplikacyjne, programy komputero-
we narzędziowe, programy komputerowe systemu opera-
cyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów da-
nych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji 
klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne 
i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą 
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont 
płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprze-
wodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do ko-
dowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania 
i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta 
i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i fi-
nansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicz-
nych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, ban-
kowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, 
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte 
w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów pi-
śmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczo-
ne dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt 
biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki dru-
karskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, 
publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czaso-
pisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, pro-
spekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjali-
styczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodar-
czymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe 
i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, 
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transak-
cji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, usługi w zakresie 
specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importo-
wo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzeda-
ży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, czynności biurowe zawarte 
w tej klasie, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji 
i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania pro-
gnoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, 
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informa-

cji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji 
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i pli-
kach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, 
usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzy-
staniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamo-
wego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych 
i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów me-
todami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe, 
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usłu-
gi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe, po-
średnictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu 
środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finanso-
wych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, usługi w zakresie elektronicznych płatności w Interne-
cie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, 
kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipo-
teczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsu-
mencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należ-
ności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie 
kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, 
w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzy-
telności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy 
emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, 
usługi w zakresie lokat terminowych i wkładów oszczędno-
ściowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie pro-
gramów i planów systematycznego oszczędzania, usługi 
maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów war-
tościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościo-
wymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów 
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie 
operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, noto-
wania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi, 
zarządzanie portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa 
w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, anali-
zy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednic-
twa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, 
usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wpro-
wadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia 
funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usłu-
gi przygotowywania finansowych memorandów informa-
cyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi 
spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności 
związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, 
usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (un-
derwriting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowy-
mi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywa-
nie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, 
prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zby-
cia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu 
pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie 
ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, do-
radztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-do-
radczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyj-
ne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie 
czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powier-
niczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarzą-
dzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytal-
nymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu 
własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów 
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powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy 
powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont 
emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu 
na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzo-
nymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi 
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy in-
westycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredyto-
we, usługi brokerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w za-
kresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków 
podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmo-
wanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowa-
dzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslo-
wych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elek-
tronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach 
krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie porę-
czeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu warto-
ściami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, 
dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku 
nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówie-
nie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań 
i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomo-
ściami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 
usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, 
hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w za-
kresie pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budow-
lane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizo-
wanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie 
finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług 
ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 teleko-
munikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi 
przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, ob-
razowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elek-
tronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania 
takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci 
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, 
telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączno-
ści i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej 
poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światło-
wodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią kom-
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie 
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu 
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi 
transmisji internetowych, udostępnianie portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania do-
stępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożli-
wianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, 
gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz 
z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie 
dostępu do platformy internetowej używanej do inwesto-
wania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych 
dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa te-
lekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie mode-

mów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie na-
uczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kul-
tury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, ga-
zet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne 
on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, na-
grań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja 
filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych 
i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyj-
nych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja 
zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez 
plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów 
i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edu-
kacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. 
usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych i tech-
nicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie 
komputerów, systemów komputerowych i programów 
komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i pro-
gramów komputerowych, programowanie komputerów 
na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania kom-
puterowego, mianowicie programów zapisanych we właści-
wym języku dla danego komputera do użycia w kompute-
rach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb 
użytkownika, projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo 
w zakresie informatyzacji rachunkowości, licencjonowanie, 
leasing i wynajem programów komputerowych i oprogra-
mowania komputerowego, 45 usługi prawne, udzielanie po-
rad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, 
umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów 
aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występo-
wanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, media-
cje, usługi w zakresie spraw spornych, usługi zarządzania 
własnością intelektualną.

(210) 474188 (220) 2017 07 17
(731) CHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) CXPL
(510), (511) 6 koła i zestawy kołowe metalowe, rolki metalo-
we inne niż do maszyn, zestawy kołowe metalowe do rusz-
towań metalowych, metalowe koła do pojemników meta-
lowych, kółka samonastawne metalowe, zestawy kołowe 
skrętne z hamulcem metalowe, wyroby metalowe produko-
wane w procesie obróbki mechanicznej: koła i zestawy koło-
we metalowe, wyroby metalowe, w tym: blachowkręty, cy-
banty, czopy, drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica 
metalowa - sprężyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe, 
gwoździe z szeroką główką, metalowe haki i jarzma, klamry 
(zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, 
kołki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki metalowe, 
metalowe elementy stolarki budowlanej, metalowe nakład-
ki, nakrętki, nity, pierścienie dystansowe, podkładki, szpilki, 
śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, 
zawieszki złącz i złączki, 7 części do maszyn: łożyska toczne, 
akcesoria łożyskowe, akcesoria do łożysk tocznych, oprawy 
do łożysk tocznych, obudowy, łożyska ślizgowe, główki cię-
gieł, tuleje łożyskowe, znormalizowane części maszyn, sprzę-
gła i głowice przegubowe, sprzęgła inne niż do pojazdów 
lądowych, części maszyn produkowane na specjalne zamó-
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wienie, części zamienne do maszyn, narzędzia do części ma-
szyn, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 
koła pasowe, pasy do kół pasowych, pasy do przenośników, 
pasy do silników, pasy napędowe, pasy klinowe, pasy zębate, 
pasy taśmowe płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, 
pasy zespolone, złącza uszczelniające, zestawy naprawcze 
do piast kół, zestawy łożysk rowerowych, łożyska samo-
chodowe, łożyska toczne do maszyn i urządzeń rolniczych, 
łożyska przemysłowe, 12 piasty do kół pojazdów, sprzęgła 
do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów 
lądowych, 17 pierścienie uszczelniające, uszczelnienia czoło-
we obrotowych elementów maszyn, podkładki elastyczne, 
uszczelki, uszczelnienia techniczne do maszyn, obrabiarek 
oraz silników pojazdów mechanicznych, materiały uszczel-
niające, podkładki z gumy lub fibry, pierścienie gumowe, 
gumowe artykuły formowe, sznury i uszczelnienia z gumy 
pełnej i porowatej, profile z gumy pełnej, profile z gumy po-
rowatej, 20 koła do wózków podnośnikowych, transporto-
wych i do wózków sklepowych, kółka samonastawne nieme-
talowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem niemetalowe, 
elementy z tworzyw sztucznych: kołki, podkładki, kapturki, 
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży części maszyn: 
łożysk tocznych i ślizgowych, akcesoriów łożyskowych, opraw 
do łożysk tocznych, pasów klinowych, znormalizowanych 
części maszyn, sprzęgieł, części maszyn, sprzęgieł, części ma-
szyn produkowanych na specjalne zamówienie, główek cię-
gieł, złączek uszczelniających, części zamiennych do maszyn 
oraz części samochodowych, usługi w zakresie prowadzenia 
sklepów i hurtowni z następującymi towarami: koła i zestawy 
kołowe metalowe, rolki metalowe inne niż do maszyn, me-
talowe zestawy kołowe do rusztowań metalowych, metalo-
we koła do pojemników metalowych, kółka samonastawne 
metalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem metalowe, 
wyroby metalowe produkowane w procesie obróbko me-
chanicznej: koła o zestawy kołowe metalowe, wyroby meta-
lowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyroby 
żelazne i metalowe, drobnica metalowa sprężyny, elementy 
złączne, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, metalowe 
haki i jarzma, klamry(zaciski) metalowe, kołki metalowe, koł-
ki do ścian metalowe, kołki rozporowe, kołnierze metalowe, 
kształtki koła i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe 
inne niż do maszyn, metalowe elementy stolarki budowla-
nej, metalowe nakładki, nakrętki, nity, pierścienie dystanso-
we, podkładki szpilki, śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, 
zaciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki,części do maszyn: 
łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, akcesoria do łożysk 
tocznych, oprawy do łożysk tocznych, obudowy, łożyska 
ślizgowe, główki cięgieł, tuleje łożyskowe, znormalizowane 
części do maszyn, sprzęgła i głowice przegubowe, sprzęgła 
inne niż do pojazdów lądowych, części maszyn produkowa-
nych na specjalne zamówienie, części zamienne do maszyn, 
narzędzia do części maszyn, łańcuchy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, koła pasowe, pasy do kół pasowych, 
pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe, 
pasy klinowe, pasy zębate, pasy taśmowe płaskie, pasy waria-
torowe, pasy dwustronne, pasy zespolone, złącza uszczelnia-
jące, zestawy naprawcze do piast kół, zestawy łożysk rowe-
rowych, łożyska samochodowe, łożyska toczne do maszyn, 
i urządzeń rolniczych, łożyska przemysłowe, piasty do kół 
pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, łańcuchy na-
pędowe do pojazdów lądowych, pierścienie uszczelniające, 
uszczelnienia obrotowe do elementów maszyn, podkładki 
elastyczne, uszczelki, uszczelnienia techniczne do maszyn, 
obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, mate-
riały uszczelniające, podkładki z gumy lub z fibry, pierścienie 
gumowe, gumowe artykuły formowe, sznury i uszczelnie-
nia z gumy pełnej i porowatej, profile z gumy pełnej i po-

rowatej, koła do wózków podnośnikowych, transportowych 
i do wózków sklepowych, kółka samonastawne niemetalo-
we, zestawy kołowe skrętne z hamulcem niemetalowe,usługi 
w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni oferujących to-
wary: wyroby metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czo-
py, drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica metalowa 
- sprężyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe z szeroką 
główką, metalowe haki jarzma, klamry (zaciski) metalowe, 
kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, kołki rozporowe, 
kołnierze metalowe, kształtki metalowe, metalowe elementy 
stolarki budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki, nity, pier-
ścienie dystansowe, podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe, 
uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki, 
części do maszyn, w szczególności: łożyska ślizgowe, głów-
ki cięgieł, łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, narzędzia do części maszyn, oprawy do łożysk tocz-
nych, pasy do kół pasowych, pasy do przenośników, pasy 
do silników, pasy napędowe pasy klinowe, sprzęgła inne niż 
do pojazdów lądowych, tuleje łożyskowe, złącza uszczelnia-
jące, znormalizowane części maszyn, części maszyn produ-
kowane na specjalne zamówienie, zamienne części maszyn, 
piasty kół pojazdów, piasty do kół pojazdów, uszczelnienia 
techniczne do maszyn, obrabiarek oraz silników pojazdów 
mechanicznych, materiały uszczelniające, podkładki z gumy 
lub fibry, elementy z tworzyw sztucznych: kołki, podkładki, 
kapturki.

(210) 474214 (220) 2017 07 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIKOLOR-SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) Chemikolor

(531) 19.11.04, 26.05.16, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 poliuretany, żywice silikonowe, żywice epok-
sydowe, żywice poliuretanowe, żywice polipropylenowe, 
chlorek metylenu, kwas cytrynowy, kwas cytrynowy do ce-
lów przemysłowych, dodatki chemiczne do stosowania jako 
środki wiążące w paszach granulowanych, kwas szczawiowy, 
styren, aceton, aminokwasy do celów przemysłowych, po-
lietylen, środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fun-
gicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 
2 barwniki, pigmenty, 5 herbicydy, fungicydy, insektycydy, 
chloroform, biocydy, naturalne biocydy, biocydy syntetycz-
ne, aminokwasy do celów weterynaryjnych, trutki na szczury, 
preparaty do zwalczania myszy, 31 nasiona.

(210) 474268 (220) 2017 07 18
(731) GRAKTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) SKYMASTER
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia kuchenne i akcesoria 
do nich, pralki automatyczne, zmywarki naczyń, odkurzacze 
elektryczne, roboty do czyszczenia do celów domowych, 
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maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania 
żywności i napojów, drukarki 3D, elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, elektryczne urządzenia do zamykania okien, elek-
tryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa 
domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, etykieciar-
ki, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów 
zawarte w klasie 7, 9 urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, odbiorniki 
audiowizualne, urządzenia do nagrywania, nadawania, trans-
misji, wytwarzania, reprodukcji lub przetwarzania sygnałów 
cyfrowych, w tym sygnałów cyfrowego radia i telewizji, urzą-
dzenia do zbierania i przetwarzania sygnałów cyfrowego 
radia i telewizji, urządzenia do wzmacniania, modulacji, wy-
krywania, zdalnej transmisji i zdalnego sterowania sygnałów 
odbieranych przez sprzęt audiowizualny, dekodery, kodery, 
telewizory, ekrany telewizyjne, ekrany multimedialne, od-
twarzacze audio, odtwarzacze video, odtwarzacze multi-
medialne, urządzenia do zapisu lub odtwarzania sygnałów 
telewizyjnych na płytach lub wszelkich innych nośnikach, jak 
również ich podzespołach, kamery, kamery video i cyfrowe, 
kamery telewizyjne i projektory, urządzenia do rejestrowa-
nia i odtwarzania danych, w tym dźwięku i obrazu, systemy 
hi-fi, tunery radiowe i telewizyjne, głośniki, wzmacniacze, 
anteny radiowe elektryczne, w tym anteny telewizyjne i an-
teny satelitarne, programy komputerowe, oprogramowa-
nie umożliwiające kodowanie i odkodowywanie danych, 
przewody i kable elektryczne, w tym kable antenowe, urzą-
dzenia i przyrządy nadawcze, w tym radiowe, kablowe lub 
satelitarne, umożliwiając interakcję ze sprzętem audio-wi-
deo, elektroniczne urządzenia sterujące, piloty do zdalnego 
sterowania, adaptory elektryczne, alarmy, alarmy antywła-
maniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, aplikacje 
komputerowe do pobrania, baterie, baterie do oświetlania, 
baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, czyt-
niki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, diody 
świecące [LED], dyktafony, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], 
dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, 
elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektronicz-
ne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], 
elektroniczne systemy kontroli dostępu, elektroniczne sys-
temy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne 
tablice wyświetlające, elektryczne instalacje przeciwwła-
maniowe, etui na smartfony, identyfikacyjne karty magne-
tyczne, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, inter-
fejsy komputerowe, kable elektryczne, ładowarki do baterii, 
łańcuszki do binokli, magnetofony, magnetowidy, magne-
tyczne nośniki danych, mikrofony, mikroprocesory, miksery 
audio, modemy, monitory [programy komputerowe], moni-
tory [sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt do przetwarzania 
danych], obiektywy powiększające, obudowy głośników, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze 
płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do upra-
wiania sportu, pagery radiowe, pamięci komputerowe, pa-
mięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, 
pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce 
do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, 
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
programy komputerowe nagrane, radia [odbiorniki radiowe], 
radia samochodowe, roboty humanoidalne wyposażone 
w sztuczną inteligencję, słuchawki [zakładane na głowę], 
smartfony, subwoofery, telefony bezprzewodowe, telefony 
komórkowe, urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyj-
ne, urządzenia zdalnego sterowania, walkie-talkie, zegarki 
inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia 

rąk, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych to-
warów zawarte w klasie 9, 12 pojazdy, pojazdy napędzane 
elektrycznie, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powie-
trzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy 
jedno lub wielokołowe napędzane elektrycznie i sterowane 
za pomocą balansu ciałem, skutery, samobalansujące skutery 
elektryczne, samobalansujące deski napędzane elektrycznie, 
pokrowce na pojazdy [dopasowane], pojazdy zdalnie stero-
wane, inne niż zabawki, samobieżne pojazdy elektryczne, 
pojazdy do poruszania się po ziemi, zdalnie sterowane inne 
niż zabawki, rolki [koła pojazdów], mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, część i akcesoria do wszystkich wy-
żej wymienionych towarów zawarte w klasie 12, 28 deskorol-
ki, pojazdy [zabawki], deski sterowane za pomocą balansu 
ciałem, deski napędzane elektrycznie sterowane za pomo-
cą balansu ciałem, ochraniacze na łokcie i kolana do użycia 
podczas jazdy na deskorolce, kaski do jazdy na deskorolce, 
artykuły i sprzęt sportowy, deski typu bodyboard, deski 
do bodysurfingu.

(210) 474270 (220) 2017 07 18
(731) GRAKTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Opticum Blue
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia kuchenne i akcesoria 
do nich, pralki automatyczne, zmywarki naczyń, odkurzacze 
elektryczne, roboty do czyszczenia do celów domowych, 
maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywa-
nia żywności i napojów, drukarki 3D, elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektrycz-
ne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domo-
wego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, etykieciarki, części 
i akcesoria do wyżej wymienionych produktów zawarte w kla-
sie 7, 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, odbiorniki audiowizualne, urzą-
dzenia do nagrywania, nadawania, transmisji, wytwarzania, 
reprodukcji lub przetwarzania sygnałów cyfrowych, w tym 
sygnałów cyfrowego radia i telewizji, urządzenia do zbierania 
i przetwarzania sygnałów cyfrowego radia i telewizji, urządze-
nia do wzmacniania, modulacji, wykrywania, zdalnej transmi-
sji i zdalnego sterowania sygnałów odbieranych przez sprzęt 
audiowizualny, dekodery, kodery, telewizory, ekrany telewizyj-
ne, ekrany multimedialne, odtwarzacze audio, odtwarzacze 
video, odtwarzacze multimedialne, urządzenia do zapisu lub 
odtwarzania sygnałów telewizyjnych na płytach lub wszelkich 
innych nośnikach, jak również ich podzespołach, kamery, ka-
mery video i cyfrowe, kamery telewizyjne i projektory, urzą-
dzenia do rejestrowania i odtwarzania danych, w tym dźwięku 
i obrazu, systemy hi-fi, tunery radiowe i telewizyjne, głośniki, 
wzmacniacze, anteny radiowe elektryczne, w tym anteny te-
lewizyjne i anteny satelitarne, programy komputerowe, opro-
gramowanie umożliwiające kodowanie i odkodowywanie 
danych, przewody i kable elektryczne, w tym kable antenowe, 
urządzenia i przyrządy nadawcze, w tym radiowe, kablowe 
lub satelitarne, umożliwiając interakcję ze sprzętem audio-wi-
deo, elektroniczne urządzenia sterujące, piloty do zdalnego 
sterowania, adaptory elektryczne, alarmy, alarmy antywłama-
niowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, baterie, baterie do oświetlania, baterie 
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, czytniki kodów 
kreskowych, czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], 
dyktafony, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dżojstiki do użytku 
z komputerami, inne niż do gier wideo, elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobra-
nia, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy 
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kontroli dostępu, elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, etui na smartfo-
ny, identyfikacyjne karty magnetyczne, interaktywne tablice 
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektrycz-
ne, ładowarki do baterii, łańcuszki do binokli, magnetofony, 
magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, mikrofony, mi-
kroprocesory, miksery audio, modemy, monitory [programy 
komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], obiektywy powiększające, obudo-
wy głośników, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, od-
twarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompak-
towych, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne 
do uprawiania sportu, pagery radiowe, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, 
pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce 
do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, 
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
programy komputerowe nagrane, radia [odbiorniki radio-
we], radia samochodowe, roboty humanoidalne wyposażo-
ne w sztuczną inteligencję, słuchawki [zakładane na głowę], 
smartfony, subwoofery, telefony bezprzewodowe, telefony 
komórkowe, urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyj-
ne, urządzenia zdalnego sterowania, walkie-talkie, zegarki in-
teligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, 
części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów 
zawarte w klasie 9, 12 pojazdy, pojazdy napędzane elektrycz-
nie, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wo-
dzie i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy jedno lub 
wielokołowe napędzane elektrycznie i sterowane za pomocą 
balansu ciałem, skutery, samobalansujące skutery elektryczne, 
samobalansujące deski napędzane elektrycznie, pokrowce 
na pojazdy [dopasowane], pojazdy zdalnie sterowane, inne niż 
zabawki, samobieżne pojazdy elektryczne, pojazdy do poru-
szania się po ziemi, zdalnie sterowane inne niż zabawki, rolki 
[koła pojazdów], mechanizmy napędowe do pojazdów lądo-
wych, część i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów zawarte w klasie 12, 28 deskorolki, pojazdy [zabawki], 
deski sterowane za pomocą balansu ciałem, deski napędzane 
elektrycznie sterowane za pomocą balansu ciałem, ochrania-
cze na łokcie i kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce, 
kaski do jazdy na deskorolce, artykuły i sprzęt sportowy, deski 
typu bodyboard, deski do bodysurfingu.

(210) 474273 (220) 2017 07 18
(731) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Ruda Śląska

(540) CODZIENNIE SMACZNE PYSZNE WĘDLINY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna 
i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe 
i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wę-
dliny drobiowe, kiełbasy, mielonki, galarety, wędzonki.

(210) 474274 (220) 2017 07 18
(731) TAKSIDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Kalwaria
(540) taksidi
(510), (511) 39 usługi turystyczne, prowadzenie agencji 
i biur turystycznych, planowanie, organizacja i rezerwacja 
podróży, wypraw, wycieczek, rejsów, wczasów, w tym re-
zerwacja miejsc na podróż, usługi zwiedzania i usługi trans-
portu, organizowanie wycieczek typu wypoczynek i zwie-
dzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz transportu 
przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowego, 
w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transpor-
tu wodnego i innego śródlądowego oraz morskiego, w tym 
transport: barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, 
usługi transportu powietrznego, czarterowanie, usługi re-
zerwacji i pośrednictwa w transporcie, rezerwacja biletów, 
rezerwacja wypożyczanych samochodów, wypożyczanie 
łodzi, statków, usługi pośrednictwa w składowaniu i maga-
zynowaniu, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania 
oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypo-
czynkowe i turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie 
obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wy-
najmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów 
wypoczynkowych, domów turystycznych, moteli, kempin-
gów, usługi: hotelu, baru, baru szybkiej obsługi, kafeterii, ka-
wiarni, restauracji, przygotowania dań na zamówienie oraz 
ich dostawy, kateringu, usługi rezerwowania i wynajmowa-
nia noclegów, wynajmowania sal na posiedzenia.

(210) 474280 (220) 2017 07 18
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) 100 rad PRAKTYCZNE WAŻNE SPRAWDZONE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.19, 27.07.02, 26.04.04, 26.04.02, 
26.01.06

(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty, aromaty do napojów, barwniki do celów ko-
smetycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki 
do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
preparaty do makijażu, preparaty do depilacji, detergenty 
do użytku w gospodarstwie domowym, dezodoranty dla lu-
dzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, eks-
trakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, mydło do go-
lenia, preparaty do golenia, płyny po goleniu, henna, olejek 
jaśminowy, kadzidełka, preparaty do usuwania kamienia ko-
tłowego, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
woda kolońska, barwniki do ożywiania kolorów, produkty 
chemiczne do ożywiania kolorów, środki do konserwacji skó-
ry, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetycz-
ne do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki 
upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty do kręcenia 
włosów, krochmal, środki do usuwania lakierów, lakiery 
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do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony 
do celów kosmetycznych, mięta do wyrobów perfumeryj-
nych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło 
migdałowe, olejek migdałowy, mydła, mydełka, mydła lecz-
nicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, 
środki do namaczania bielizny, paski do odświeżania odde-
chu, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, pasta do butów, 
pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty 
do podłóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, paznokcie 
sztuczne, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, płyny do pie-
lęgnacji włosów, wosk do podłogi, preparaty i kremy do po-
lerowania, pomadki do ust, preparaty do prania, preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, pre-
paraty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosme-
tyczne do rzęs, tusze do rzęs, saszetki zapachowe do bielizny, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
do usuwania rdzy, produkty do czyszczenia tapet, produkty 
perfumeryjne, soda wybielająca, płyny do spryskiwaczy 
szyb, suche szampony, szampony, szminki, kleje do moco-
wania sztucznych włosów, środki do czyszczenia zębów, 
środki do szorowania, środki do mycia, preparaty do czysz-
czenia, środki odświeżające powietrze, środki do zmiękcza-
nia tkanin, talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, preparaty 
do udrażniania rur, waciki - przybory toaletowe, produkty 
toaletowe, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata 
do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycz-
nych, farby i lakiery do włosów, woda utleniona do celów 
kosmetycznych, wosk do depilacji, wywabiacze plam, żele 
do wybielania zębów, środki do zmiękczania tkanin, zmywa-
cze do paznokci, płyny do mycia naczyń, preparaty do usu-
wania farby, wywabiacze plam, preparaty oraz środki do my-
cia, czyszczenia i szorowania - artykuły chemii gospodarczej, 
5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów 
farmaceutycznych, jodki alkaliczne do celów farmaceutycz-
nych, alkohol do celów farmaceutycznych, alkohol medycz-
ny, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, 
amalgamaty dentystyczne, anestetyki, antybiotyki, środki 
antykoncepcyjne, wata antyseptyczna, środki zmniejszające 
apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, 
apteczki pierwszej pomocy wyposażone, apteczki przeno-
śne wyposażone, herbata dla astmatyków, środki bakterio-
bójcze, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, preparaty balsamiczne do celów 
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukre-
cjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe 
do celów leczniczych, preparaty białkowe do celów medycz-
nych, preparaty biologiczne do celów medycznych i wetery-
naryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycz-
nych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina 
lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, estry celulozo-
we do celów leczniczych, odczynniki chemiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne do ce-
lów farmaceutycznych i medycznych, preparaty chemiczno-
-farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinolina 
do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, wyciąg z chmielu do celów farma-
ceutycznych, majtki i pieluchy dla osób z brakiem kontroli 
czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, preparaty chemiczne do testów ciążo-
wych, cukierki do celów medycznych, cementy dentystycz-
ne, lakiery dentystyczne, kleje do protez dentystycznych, 
detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów 
medycznych, napoje dietetyczne do celów medycznych, 

eliksiry - preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatycz-
ne do celów medycznych i weterynaryjnych, enzymy do ce-
lów medycznych i farmaceutycznych, estry i etery do celów 
medycznych i farmaceutycznych, preparaty farmaceutycz-
ne, fosforany do celów farmaceutycznych, preparaty farma-
ceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty do sterylizacji gleby, 
glukoza do celów medycznych, środki przeciw gorączce, 
gorczyca do celów farmaceutycznych, olej gorczycowy 
do celów leczniczych, preparaty do niszczenia grzyba, guma 
do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów me-
dycznych, preparaty przeciw hemoroidom, herbata leczni-
cza, herbaty ziołowe do celów medycznych, majtki higie-
niczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, intymne 
preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, ka-
dzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów me-
dycznych, olejek kamforowy, karbonyl, sole do kąpieli do ce-
lów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele 
lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kolcowój lekarski 
do celów medycznych, komórki macierzyste do celów me-
dycznych, kompresy, olejek koprowy do celów leczniczych, 
koper włoski do celów leczniczych, krew do celów medycz-
nych, środki tamujące krwawienie, laktoza do celów farma-
ceutycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła leczni-
cze, nalewki lecznicze, leki dla ludzi, leki do celów 
stomatologicznych i weterynaryjnych, leki do użytku me-
dycznego, lotony do celów farmaceutycznych, wkładki 
ochronne do majtek, majtki menstruacyjne, maści do celów 
farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, 
woda melisowa do celów farmaceutycznych, mięta do ce-
lów farmaceutycznych, środki przeciwmigrenowe, preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody mineralne 
do celów leczniczych, mleczko pszczele do celów farmaceu-
tycznych, mleko w proszku dla niemowląt, preparaty prze-
ciwmolowe, moleskin do celów medycznych, woda morska 
do celów leczniczych, myrobalan do celów farmaceutycz-
nych, narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie ner-
wów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, płyny do przemywania oczu, środki 
oczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, tablet-
ki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, maść prze-
ciw odmrożeniom, odświeżacze do ubrań i tkanin, okłady 
gorczycowe, tabletki wspomagające opalanie, środki do le-
czenia oparzeń, materiały opatrunkowe, preparaty dla orga-
noterapii, zioła do palenia do celów leczniczych, pastylki 
do celów farmaceutycznych, dziecięce pielucho-majtki, pie-
luszki dziecięce, pijawki lekarskie, plastry gorczycowe, plastry 
samoprzylepne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, 
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywa-
nia pochwy, preparaty medyczne na porost włosów, prepa-
raty odświeżające powietrze, preparaty do niszczenia szkod-
ników, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, taśmy 
przylepne do celów medycznych, lotony dla psów, środki 
do mycia psów, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycz-
nych, środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontak-
towych, maści rtęciowe, olej rycynowy do celów leczniczych, 
leki seroterapeutyczne, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
mleko słodowe do celów leczniczych, maści do leczenia 
oparzeń słonecznych, sporysz do celów farmaceutycznych, 
sterydy, preparaty do sterylizacji, sulfonamidy, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające siemię lniane, suple-
menty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawiera-
jące glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suple-
menty diety zawierające kiełki pszenicy, mineralne 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy 
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawie-
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rające propolis, białkowe suplementy dla zwierząt, suple-
menty diety dla zwierząt, syropy do użytku farmaceutyczne-
go, szczepionki, tabletki antyoksydacyjne, tabletki do celów 
farmaceutycznych, woda termalna, tran, środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, wazelina do celów medycz-
nych i leczniczych, preparaty weterynaryjne, preparaty wita-
minowe, wkładki laktacyjne, wywary do celów farmaceu-
tycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, 
preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowa-
nia zębów, żywność dla niemowląt, 10 urządzenia rozpylają-
ce do aerozoli do celów medycznych, narzędzia elektryczne 
do akupunktury, aparatura do analizy do celów medycznych, 
aparatura do analizy krwi, aparaty do masażu wibracyjnego, 
bandaże elastyczne, bańki lekarskie, baseny do celów leczni-
czych, poduszki przeciw bezsenności, gorsety brzuszne, bu-
telki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, bu-
telki do karmienia, przyrządy do fizykoterapii, przyrządy 
do ćwiczeń gimnastycznych stosowanych w lecznictwie, 
urządzenia do gimnastyki leczniczej, gryzaki dla ząbkujących 
dzieci, łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, koce 
podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, przyrządy 
do masażu kosmetycznego, kule inwalidzkie, lampy do ce-
lów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych, 
lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, łóżka specjalnie 
skonstruowane do celów leczniczych, materace nadmuchi-
wane do celów leczniczych, aparaty i instrumenty medycz-
ne, nakolanniki ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, pod-
kłady przeciwodleżynowe, opaski usztywniające na stawy, 
bandaże przepuklinowe, wkładki ortopedyczne, pasy pod-
trzymujące mięśnie brzucha, podkładki uciskowe, aparaty 
do pomiaru ciśnienia tętniczego, pończochy elastyczne 
do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, apa-
raty słuchowe, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, 
aparatura rehabilitacyjna do ciała do celów medycznych, 
28 przyrządy gimnastyczne, przyrządy do gimnastyki, przy-
rządy mechaniczne do gimnastyki, przyrządy stosowane 
w kulturystyce, rowery treningowe stacjonarne, rolki do sta-
cjonarnych rowerów ćwiczeniowych, trampoliny, 29 alginia-
ny do celów spożywczych, aloes spożywczy, anchois, bekon, 
bita śmietana, bulion, chipsy owocowe, chrupki ziemniacza-
ne, czipsy ziemniaczane, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna 
nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, gala-
retki jadalne, galaretki mięsne, groszek konserwowy, grzyby 
konserwowane, homary nieżywe, hummus, jaja, jaja ślima-
cze, zupy jarzynowe, jogurt, owoce kandyzowane, kapusta 
kwaszona, kaszanka, kawior, kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompoty, kon-
centraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszo-
ny, krewetki, korniszony z jarzynami w occie, krokiety, olej 
kukurydziany, kumys, langusty nieżywe, owoce lukrowane, 
łosoś, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, 
krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, 
masło kakaowe, masło kokosowe, mięso, ekstrakty mięsne, 
mięso konserwowane, mięso solone, migdały mielone, pro-
dukty mleczne, mleko, mleko albuminowe, mleko proteino-
we, mleko skondensowane, owoce mrożone, napoje mlecz-
ne z przewagą mleka, nasiona spożywcze, olej palmowy 
jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów 
spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego 
jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, olej z orzechów 
palmowych, orzechy preparowane, orzechy arachidowe pre-
parowane, ostrygi nieżywe, owoce gotowane, owoce kandy-
zowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w al-
koholu, owoce w puszkach, galaretki owocowe, sałatki 
owocowe, skórki owocowe, pestki słonecznika, płatki ziem-
niaczane, sok pomidorowy, przecier jabłkowy, przecier po-

midorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski 
na bazie owoców, pulpa owocowa, pyłki kwiatowe - żyw-
ność, raki nieżywe, rodzynki, soki roślinne do gotowania, 
ryby konserwowane, sałatki warzywne, sardynki, ser, serwat-
ka, olej sezamowy, skorupiaki nieżywe, szynka, śledzie, bita 
śmietana, tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, tofu, trufle kon-
serwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa suszone, 
warzywa w puszkach, pasztet z wątróbek, wędliny, wieprzo-
wina, wiórki kokosowe, zsiadłe mleko, zupy, zupy jarzynowe 
jako przetwory, żywność z ryb, 30 anyż, aromaty do żywno-
ści, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, 
batoniki zbożowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bułka tarta, 
chałwa, cheeseburgery, chipsy, chleb, słodycze ozdobne 
na choinki, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, 
ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, masa do pieczenia ciasta, 
ciasto w proszku, wyroby cukiernicze, cukierki miętowe, cur-
ry, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, enzymy 
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, galaretki 
owocowe, gofry, potrawy gotowe oparte na kluskach, guma 
do żucia, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata, 
herbatniki, pieczywo imbirowe, kakao, napoje na bazie ka-
kao, kapary, karmelki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, 
napoje na bazie kawy, kawa nienaturalna, keczup, kiełbasa, 
kiełki pszeniczne do celów spożywczych, kluski, krakersy, 
krem angielski, kukurydza mielona, kukurydza palona, kuku-
rydza prażona, płatki kukurydziane, kuskus, lody spożywcze, 
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, 
lukier do ciast, majonezy, makaron rurki i wstążki, maltoza, 
marcepan, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na ba-
zie mąki, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka 
pszenna, mąka ziemniaczana, melasa do celów spożyw-
czych, sosy mięsne, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, herbata mrożona, jogurt mrożony, mu-
esli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, 
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, 
aromaty do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napo-
je kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje 
na bazie czekolady, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, produkty spożywcze na bazie owsa, owies 
gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa, 
pasta z soi, pastylki-cukierki, paszteciki, pesto, pieprz, piernik, 
pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, pralinki, 
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki, puddingi, ryż, 
ciastka ryżowe, sago, przekąski z ryżu, sajgonki, słodycze, sło-
dycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, ekstrakt sło-
dowy do celów spożywczych, sorbety, sosy mięsne, sosy 
pomidorowe, spaghetti, lody spożywcze, suchary, sushi, ta-
pioka, tarty z owocami, tortille, zioła konserwowane jako 
przyprawy, 31 algi spożywcze, aloes, buraki, bulwy, cebula 
świeża, cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria, cytryny, 
drób żywy, dynie, groch świeży, grzyby świeże, homary 
żywe, ikra rybia, jagody, jaja do wylęgania, jedwabniki, ka-
baczki, jęczmień, kasze dla drobiu, kasztany jadalne, kiełki 
pszenicy, kiszonki, korzenie cykorii, korzenie jadalne, krzewy, 
krzewy róż, kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty suszone 
do dekoracji, langusty żywe, makuchy, małże żywe, mączka 
z orzechów arachidowych, migdały, napoje dla zwierząt do-
mowych, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy ko-
kosowe, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, ostrygi żywe, 
otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, 
palmy, liście palmowe, pasze, pieprz ziołowy, pokarm dla pta-
ków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, 
pomarańcze, pory świeże, pożywienie dla psów, kotów i in-
nych zwierząt, pszenica, rabarbar, raki żywe, rośliny, ryby 
żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sezam, 
siano, skorupiaki żywe, słoma, spożywcze pasze wzmacniają-
ce, suchary dla psów, szpinak świeży, szyszki chmielowe, 
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szyszki sosnowe, trufle świeże, wieńce z kwiatów natural-
nych, winogrona świeże, wodorosty spożywcze, wytłoki 
z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna-zboża, 
ziarna nasiona, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta 
domowe, zwierzęta żywe, żyto, 32 aperitify bezalkoholowe, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka słodo-
wa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produk-
cji napojów, wody gazowane, pastylki do napojów gazowa-
nych, proszek do napojów gazowanych, piwo imbirowe, sok 
jabłkowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemonia-
da, syropy do lemoniady, wody mineralne, napoje bezalko-
holowe na bazie alkoholu mleko migdałowe, mleko orzecho-
we jako napój bezalkoholowy, napoje bezalkoholowe, 
esencje do produkcji napojów, preparat) do produkcji napo-
jów, syropy do napojów, napoje izotoniczne, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, nektary owoco-
we, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, nekta-
ry owocowe, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy, woda 
salcerska, sorbety-napoje, woda stołowa, moszcz winogro-
nowy, woda sodowa, 33 alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholo-
we, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, anyżówka-likier, 
aperitify, arak, brandy, curacao, destylowane napoje alkoho-
lowe, dżin, nalewki gorzkie, gruszecznik, jabłecznik, cydr, 
kirsz, koktajle alkoholowe, likiery, miód pitny, napoje bezalko-
holowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe destylowane, 
napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty 
z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka, 44 aromatera-
pia, domy opieki, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, ho-
spicja, usługi w ramach klinik medycznych, masaż, opieka 
pielęgniarska, opieka medyczna, salony piękności, placówki 
opieki pielęgniarskiej, porady w zakresie farmakologii, pora-
dy psychologiczne, usługi sanatoryjne, usługi terapeutyczne, 
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowi-
skowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi teleme-
dyczne, usługi wizażystów.

(210) 474341 (220) 2017 07 15
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA 
Krem warzywny z curry i soczewicą

(531) 03.07.03, 08.07.01, 11.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa krem z warzyw, 
zupy warzywne z ziołami i przyprawami, zupa z warzyw 
z przyprawami i roślinami strączkowymi.

(210) 474361 (220) 2017 07 19
(731) CLOUDWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Next Vision One
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie, oprogramowanie do technologii biznesowych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszuki-
wanie danych, komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie 
komputerowe [programy], oprogramowanie do zarządza-
nia przedsiębiorstwem, oprogramowanie komputerowe 
do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, oprogramowanie do sterowania procesami 
przemysłowymi, oprogramowanie komputerowe do za-
rządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania 
organizacją pracy, oprogramowanie do analizy danych biz-
nesowych, oprogramowanie komputerowe do celów bizne-
sowych, oprogramowanie do obsługi rozległych sieci [WAN], 
oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni 
danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
przeglądanie globalnych sieci komputerowych, oprogramo-
wanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania 
systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie kom-
puterowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośred-
nictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do kon-
serwacji i obsługi systemów komputerowych, komputerowe 
oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania kompute-
rowych prac konserwacyjnych], oprogramowanie kompute-
rowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowa-
nia i analizy, oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
baz do wyszukiwania informacji i danych, 42 doradztwo 
specjalistyczne związane z programowaniem komputero-
wym, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowa-
nia komputerowego, dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie opro-
gramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie 
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, 
instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instala-
cja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania kompu-
terowego, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowe-
go, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania 
komputerowego, integracja oprogramowania komputero-
wego, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, opro-
gramowanie komputerowe (instalacje -), pisanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowa-
nia komputerowego, pisanie programów komputerowych, 
programowanie komputerów, programowanie komputerów 
w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupują-
cymi a dostawcami, programowanie komputerów do dru-
kowania kodów kreskowych, programowanie komputerów 
i projektowanie oprogramowania, programowanie kompu-
terów i konserwacja programów komputerowych, progra-
mowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie 
komputerowe dla branży energetycznej, programowanie 
komputerowe do przetwarzania danych, programowanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kompu-
terowych, programowanie oprogramowania do importowa-
nia danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, progra-
mowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, 
programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, 
programowanie oprogramowania komputerowego do elek-
tronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń 
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językowych, programowanie oprogramowania kompu-
terowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, 
programowanie oprogramowania komputerowego do sza-
cowania i obliczania danych, programowanie oprogramo-
wania do zarządzania energią, programowanie programów 
do przetwarzania danych, projektowanie, aktualizacja i kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania 
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do importowania 
danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie 
architektury oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzęto-
wego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do pobierania danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania zapasa-
mi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego do sterowania procesami, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem 
dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, 
transmisji i organizowania danych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do szacowania 
i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie syste-
mów oprogramowania sprzętowego, projektowanie syste-
mów informatycznych dotyczących zarządzania, projekto-
wanie programów do przetwarzania danych, projektowanie 
systemów informatycznych, przygotowywanie programów 
do przetwarzania danych, sporządzanie raportów dotyczą-
cych programów komputerowych, sporządzanie raportów 
dotyczących programowania komputerowego, świadczenie 
usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w za-
kresie oprogramowania komputerowego, techniczna obsłu-
ga aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, 
tworzenie programów komputerowych do przetwarzania 
danych, usługi konsultacyjne w zakresie programowania 
komputerów, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów 
i oprogramowania, usługi informacyjne i doradcze dotyczą-
ce oprogramowania komputerowego, usługi analityczne 
dotyczące programów komputerowych, usługi w zakresie 
projektowania oprogramowania do elektronicznego prze-
twarzania danych, usługi w zakresie integracji systemów 
komputerowych, usługi w zakresie dostosowywania opro-
gramowania komputerowego do potrzeb klienta, wdraża-
nie programów komputerowych w sieciach, projektowanie 
i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi hurtowni danych 
[składowanie danych], usługi dostawcy usług aplikacyjnych 
[ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania kom-
puterowego na rzecz osób trzecich, usługi dostawcy usług 
aplikacyjnych [ASP], usługi dostawców usług aplikacyjnych 
[ASP], zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie za-
wartością przedsiębiorstwa, doradztwo w dziedzinie ana-
lizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie 
integracji systemów komputerowych, udzielanie informacji 
w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie informacji 
technicznych w zakresie komputerów, sporządzanie rapor-
tów dotyczących komputerów, profesjonalne usługi dorad-
cze dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze 
w zakresie sprzętu komputerowego, kompilacja informacji 

związanych z systemami informacyjnymi, usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury tech-
nologii informacyjnej, usługi doradcze dotyczące kompu-
terowych systemów informacyjnych, zapewnianie ocen 
ekspertów w zakresie przetwarzania danych, monitoring 
systemów sieciowych, monitorowanie systemów kompu-
terowych w celu wykrywania awarii, dekodowanie danych, 
digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skano-
wanie], digitalizacja dźwięku i obrazów.

(210) 474379 (220) 2017 07 19
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR
(540) LUCUS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 474380 (220) 2017 07 19
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR
(540) AGNIS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 474384 (220) 2017 07 19
(731) MELZER SEBASTIAN, Rumia
(540) OLLE CAFE
(510), (511) 30 kawa, 35 sprzedaż kawy i herbaty.

(210) 474387 (220) 2017 07 20
(731) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) WP brand studio

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe zarejestrowane 
i do pobrania, aplikacje mobilne, programy do gier kompute-
rowych i do gier wideo zarejestrowane i do pobrania, publi-
kacje cyfrowe i treści multimedialne w formie cyfrowej 
do transmisji za pośrednictwem mediów telekomunikacyj-
nych, oprogramowanie do telewizji interaktywnej, multime-
dialne programy komputerowe zarejestrowane i do pobra-
nia, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
grafika do pobrania do telefonów komórkowych, publikacje 
cyfrowe do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie 
elektronicznej do pobrania, aplikacje komputerowe do po-
brania, nagrania wideo, także do pobrania, CD-ROM-y, dyski 
audio, dyski z nagraniami DVD, płyty wideo i audio, płyty cy-
frowe, taśmy wideo, magnetyczne nośniki informacji, karty 
magnetyczne, karty chipowe, karty elektroniczne, 16 publi-
kacje drukowane, materiały instruktażowe i szkoleniowe 
z wyjątkiem urządzeń, instrukcje obsługi, podręczniki użyt-
kownika, książki, czasopisma, broszury i ulotki informacyjne, 
programy komputerowe w formie drukowanej, materiały re-
klamowe drukowane oraz materiały reklamowe z papieru 
lub z tektury, papeteria, materiały piśmienne, zdjęcia, mapy, 
plakaty, sztychy, ryty, litograficzne dzieła sztuki, katalogi, al-
bumy, wizytówki, kartki pocztowe, notesy, notatniki, kalen-
darze, naklejki (artykuły piśmiennicze), pudełka kartonowe 
lub papierowe, papierowe karty na notatki, 35 reklama, 
w tym reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych 
i telekomunikacyjnych, reklama radiowa i telewizyjna, rozpo-
wszechnianie reklam, zamieszczanie reklam i materiałów 
promocyjnych dla innych osób na stronach internetowych 
dostępnych za pośrednictwem sieci komputerowych, two-
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rzenie reportaży reklamowych, przygotowywanie kampanii 
reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, projektowanie materiałów rekla-
mowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, 
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja 
filmów reklamowych, badania rynku do celów reklamowych, 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, przygotowywa-
nie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach rekla-
mowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich na stronach Internetowych, opracowywanie i realizacja 
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, organizowa-
nie programów lojalnościowych do celów handlowych, pro-
mocyjnych lub reklamowych, testowanie marki, usługi w za-
kresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, usługi 
w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie strategii 
rozwoju marki, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsa-
mości korporacyjnej i tożsamości marki, doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
marketing referencyjny i afiliacyjny, kampanie marketingo-
we, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, analiza trendów mar-
ketingowych, badania i analizy marketingowe, usługi badań 
rynku dotyczące mediów nadawczych, doradztwo marke-
tingowe w zakresie mediów społecznościowych, opracowy-
wanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni 
reklamowej dla innych osób, optymalizacja stron interneto-
wych, systematyzacja, sortowanie i kompilacja informacji 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami 
skomputeryzowanymi, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, przetwarzanie danych, 
obróbka tekstów, promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, usługi public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, wy-
najmowanie czasu reklamowego (we wszystkich środkach 
masowego przekazu), usługi przeglądu prasy, 38 usługi tele-
komunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu, doku-
mentów i danych również drogą elektroniczną, kablową, 
światłowodową, bezprzewodową i satelitarną, usługi cyfro-
wego nadawania treści multimedialnych w Internecie, trans-
misja plików cyfrowych, przesyłanie treści audio-wizualnych 
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multi-
medialnych, elektroniczne przesyłanie programów kompu-
terowych za pośrednictwem Internetu, dzierżawa czasu do-
stępu do witryn internetowych, przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci internetowych, nadawanie programów ra-
diowych i telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przez 
satelity i bezprzewodowo, nadawanie symultaniczne telewi-
zji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, In-
ternetu i sieci bezprzewodowych, transmisje strumieniowe 
audio i wideo, łączność za pośrednictwem terminali kompu-
terowych, zapewnianie dostępu do treści, stron interneto-
wych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem platform i portali internetowych, łączność 
bezprzewodowa, usługi agencji informacyjnych, usługi wi-
deokonferencji, usługi telefonii internetowej, usługi poczty 
elektronicznej, usługi ogłoszeń elektronicznych (bulletin bo-
ards), obsługa internetowych forów dyskusyjnych, obsługa 
komunikatorów internetowych, usługi w zakresie przekazu 
wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyj-
nych, sieci komputerowych, łączy satelitarnych oraz innych 
środków łączności, przydzielanie dostępu do baz danych, 
informacja on-line dotycząca telekomunikacji, transmisja 
i odbiór informacji z baz danych za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnej, usługi w zakresie komunikacji interaktyw-

nej, interaktywne usługi nadawania programów i łączności, 
interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, 
transmisja dźwięku i obrazu oraz treści multimedialnych 
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
transmisja wideo na żądanie, doradztwo w dziedzinie teleko-
munikacji, konsultacje z zakresu nadawania programów wi-
deo, doradztwo w zakresie transmisji danych przez Internet, 
41 usługi edukacyjne, w tym organizowanie i obsługa konfe-
rencji, wykładów, warsztatów, seminariów, kongresów i sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakre-
sie rozrywki, udostępnianie publikacji on-line nie do pobrania, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnia-
nie klipów muzycznych on-line za pośrednictwem Internetu, 
publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line 
nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, publikacja on-line dzienników internetowych 
z treściami zdefiniowanymi przez użytkownika, udostępnia-
nie komiksów i opowieści w formie graficznej nie do pobra-
nia, publikacja tekstów innych niż reklamowe, dostarczanie 
rozrywki za pośrednictwem Internetu, pisanie tekstów in-
nych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamo-
we, usługi reporterskie, produkcja materiałów audiowizual-
nych, materiałów audio i wideo, dostarczanie filmów i nagrań 
audiowizualnych, nie do pobrania przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, fotoreportaże, rozrywka inte-
raktywna, rozrywka w formie telewizyjnych programów in-
formacyjnych, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań 
dźwiękowych, taśm wideo, wypożyczanie filmów, produkcja 
spektakli, filmów, programów audiowizualnych, radiowych 
i multimedialnych, studia filmowe, montaż programów au-
diowizualnych, radiowych i multimedialnych, usługi fotogra-
ficzne, a mianowicie sesje fotograficzne, fotoreportaże, na-
grywanie na taśmach wideo, 42 usługi komputerowe, w tym 
programowanie komputerowe, projektowanie systemów 
komputerowych, administrowanie serwerami komputero-
wymi, tworzenie i konserwacja stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie internetowych stron własnych osób 
trzecich, projektowanie i hosting portali internetowych, 
komputerowe zabezpieczanie przeciwwirusowe i antyspa-
mowe, zabezpieczanie systemów teleinformatycznych 
przed nieupoważnionym dostępem, projektowanie, rozbu-
dowywanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowe-
go, konserwacja oprogramowania komputerowego, czaso-
we udostępnianie on-line oprogramowania komputerowego, 
oprogramowanie jako usługa SaaS, usługi inżynieryjne w za-
kresie programowania komputerowego, usługi w zakresie 
wsparcia technicznego i konserwacji oprogramowana kom-
puterowego, usługi dostawcy usług aplikacyjnych, opraco-
wywanie, aktualizowanie i utrzymywanie wyszukiwarki sieci 
telekomunikacyjnej, obsługa wyszukiwarki internetowej, 
udostępnianie wyszukiwarki internetowej, hosting stron in-
ternetowych, usługi testowania użyteczności witryn interne-
towych, projektowanie, opracowywanie, tworzenie i utrzy-
mywanie stron i witryn internetowych, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, aktualizacja stron inter-
netowych dla osób trzecich, wdrażanie i zarządzanie strona-
mi internetowymi na rzecz osób trzecich, instalowanie stron 
internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, hosting 
serwerów, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi 
chmury obliczeniowej, powielanie oprogramowania kom-
puterowego, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, konwersja programów komputerowych inna 
niż konwersja fizyczna, tymczasowe udostępnianie niepo-
bieralnego oprogramowania komputerowego, usługi w za-
kresie integracji oprogramowania komputerowego, leasing 
oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, które można pobierać z global-
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nej sieci komputerowej, przechowywanie danych elektro-
nicznych, prace badawczo rozwojowe w zakresie 
komputerów, Internetu, mediów elektronicznych, teleko-
munikacji, informatyki i oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego i opro-
gramowania komputerowego, projektowanie programów 
i urządzeń interaktywnych, wypożyczanie plików informa-
tycznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, hosting 
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, 
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 474389 (220) 2017 07 20
(731) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) WP brand studio

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe zarejestrowane 
i do pobrania, aplikacje mobilne, programy do gier kompute-
rowych i do gier wideo zarejestrowane i do pobrania, publika-
cje cyfrowe i treści multimedialne w formie cyfrowej do trans-
misji za pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych, 
oprogramowanie do telewizji interaktywnej, multimedialne 
programy komputerowe zarejestrowane i do pobrania, 
dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, grafika 
do pobrania do telefonów komórkowych, publikacje cyfrowe 
do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej 
do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, nagrania 
wideo, także do pobrania, CD-ROM-y, dyski audio, dyski z na-
graniami DVD, płyty wideo i audio, płyty cyfrowe, taśmy wi-
deo, magnetyczne nośniki informacji, karty magnetyczne, 
karty chipowe, karty elektroniczne, 16 publikacje drukowane, 
materiały instruktażowe i szkoleniowe z wyjątkiem urządzeń, 
instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, książki, czasopi-
sma, broszury i ulotki informacyjne, programy komputerowe 
w formie drukowanej, materiały reklamowe drukowane oraz 
materiały reklamowe z papieru lub z tektury, papeteria, mate-
riały piśmienne, zdjęcia, mapy, plakaty, sztychy, ryty, litograficz-
ne dzieła sztuki, katalogi, albumy, wizytówki, kartki pocztowe, 
notesy, notatniki, kalendarze, naklejki (artykuły piśmiennicze), 
pudełka kartonowe lub papierowe, papierowe karty na notat-
ki, 35 reklama, w tym reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych i telekomunikacyjnych, reklama radiowa i te-
lewizyjna, rozpowszechnianie reklam, zamieszczanie reklam 
i materiałów promocyjnych dla innych osób na stronach inter-
netowych dostępnych za pośrednictwem sieci komputero-
wych, tworzenie reportaży reklamowych, przygotowywanie 
kampanii reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamo-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamo-
wych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, pro-
dukcja filmów reklamowych, badania rynku do celów 
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych 
w celach reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficz-
nego do celów reklamowych, zestawianie reklam w celu wy-
korzystania ich na stronach Internetowych, opracowywanie 
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, or-
ganizowanie programów lojalnościowych do celów handlo-

wych, promocyjnych lub reklamowych, testowanie marki, 
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny 
marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakre-
sie strategii rozwoju marki, usługi reklamowe służące tworze-
niu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, marketing referencyjny i afiliacyjny, kampanie marketingo-
we, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, analiza trendów marke-
tingowych, badania i analizy marketingowe, usługi badań ryn-
ku dotyczące mediów nadawczych, doradztwo marketingo-
we w zakresie mediów społecznościowych, opracowywanie 
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, wy-
najmowanie nośników reklamowych i przestrzeni reklamowej 
dla innych osób, optymalizacja stron internetowych, systema-
tyzacja, sortowanie i kompilacja informacji w komputerowych 
bazach danych, zarządzanie zbiorami skomputeryzowanymi, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, przetwarzanie danych, obróbka tekstów, promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, usługi pu-
blic relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, wynajmowanie czasu reklamowego 
(we wszystkich środkach masowego przekazu), usługi przeglą-
du prasy, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji 
dźwięku, obrazu, dokumentów i danych również drogą elek-
troniczną, kablową, światłowodową, bezprzewodową i sateli-
tarną, usługi cyfrowego nadawania treści multimedialnych 
w Internecie, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie treści 
audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktyw-
nych sieci multimedialnych, elektroniczne przesyłanie progra-
mów komputerowych za pośrednictwem Internetu, dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych, przesyłanie 
wiadomości za pomocą sieci internetowych, nadawanie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem Inter-
netu, przez satelity i bezprzewodowo, nadawanie symulta-
niczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci 
komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, 
transmisje strumieniowe audio i wideo, łączność za pośred-
nictwem terminali komputerowych, zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunika-
cyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali inter-
netowych, łączność bezprzewodowa, usługi agencji informa-
cyjnych, usługi wideokonferencji, usługi telefonii internetowej, 
usługi poczty elektronicznej, usługi ogłoszeń elektronicznych 
(bulletin boards), obsługa internetowych forów dyskusyjnych, 
obsługa komunikatorów internetowych, usługi w zakresie 
przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomu-
nikacyjnych, sieci komputerowych, łączy satelitarnych oraz in-
nych środków łączności, przydzielanie dostępu do baz da-
nych, informacja on-line dotycząca telekomunikacji, transmisja 
i odbiór informacji z baz danych za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnej, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, 
interaktywne usługi nadawania programów i łączności, inte-
raktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, trans-
misja dźwięku i obrazu oraz treści multimedialnych za pośred-
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja 
wideo na żądanie, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, 
konsultacje z zakresu nadawania programów wideo, doradz-
two w zakresie transmisji danych przez Internet, 41 usługi edu-
kacyjne, w tym organizowanie i obsługa konferencji, wykła-
dów, warsztatów, seminariów, kongresów i sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie roz-
rywki, udostępnianie publikacji on-line nie do pobrania, udo-
stępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie 
klipów muzycznych on-line za pośrednictwem Internetu, 
publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line 
nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów 
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do publikacji, publikacja on-line dzienników internetowych 
z treściami zdefiniowanymi przez użytkownika, udostępnianie 
komiksów i opowieści w formie graficznej nie do pobrania, 
publikacja tekstów innych niż reklamowe, dostarczanie roz-
rywki za pośrednictwem Internetu, pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, usługi 
reporterskie, produkcja materiałów audiowizualnych, materia-
łów audio i wideo, dostarczanie filmów i nagrań audiowizual-
nych, nie do pobrania przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, fotoreportaże, rozrywka interaktywna, 
rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, 
wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, 
taśm wideo, wypożyczanie filmów, produkcja spektakli, fil-
mów, programów audiowizualnych, radiowych i multimedial-
nych, studia filmowe, montaż programów audiowizualnych, 
radiowych i multimedialnych, usługi fotograficzne, a mianowi-
cie sesje fotograficzne, fotoreportaże, nagrywanie na taśmach 
wideo, 42 usługi komputerowe, w tym programowanie kom-
puterowe, projektowanie systemów komputerowych, admini-
strowanie serwerami komputerowymi, tworzenie i konserwa-
cja stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie 
internetowych stron własnych osób trzecich, projektowanie 
i hosting portali internetowych, komputerowe zabezpiecza-
nie przeciwwirusowe i antyspamowe, zabezpieczanie syste-
mów teleinformatycznych przed nieupoważnionym dostę-
pem, projektowanie, rozbudowywanie i uaktualnianie 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, czasowe udostępnianie on-line opro-
gramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
SaaS, usługi inżynieryjne w zakresie programowania kompute-
rowego, usługi w zakresie wsparcia technicznego i konserwa-
cji oprogramowana komputerowego, usługi dostawcy usług 
aplikacyjnych, opracowywanie, aktualizowanie i utrzymywa-
nie wyszukiwarki sieci telekomunikacyjnej, obsługa wyszuki-
warki internetowej, udostępnianie wyszukiwarki internetowej, 
hosting stron internetowych, usługi testowania użyteczności 
witryn internetowych, projektowanie, opracowywanie, two-
rzenie i utrzymywanie stron i witryn internetowych, doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, aktualiza-
cja stron internetowych dla osób trzecich, wdrażanie 
i zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, 
instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób 
trzecich, hosting serwerów, hosting treści cyfrowych w Inter-
necie, usługi chmury obliczeniowej, powielanie oprogramo-
wania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, konwersja programów komputero-
wych inna niż konwersja fizyczna, tymczasowe udostępnianie 
niepobieralnego oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie integracji oprogramowania komputerowego, le-
asing oprogramowania komputerowego, udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, które można pobierać 
z globalnej sieci komputerowej, przechowywanie danych 
elektronicznych, prace badawczo rozwojowe w zakresie kom-
puterów, Internetu, mediów elektronicznych, telekomunikacji, 
informatyki i oprogramowania komputerowego, usługi do-
radcze w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania 
komputerowego, projektowanie programów i urządzeń inte-
raktywnych, wypożyczanie plików informatycznych, umożli-
wianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowa-
nia nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony 
internetowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia w dziedzinie aplikacji mobilnych, hosting skomputeryzo-
wanych danych, plików, aplikacji i informacji, instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego.

(210) 474393 (220) 2017 07 20
(731) ZABŁOCKI MARCIN ELTA POLSKA, Żywiec
(540) PYSZNE PIECZYWO ŚWIEŻE SKŁADNIKI Mrs chef

(531) 02.03.11, 02.03.15, 09.01.10, 08.01.03, 27.05.01, 26.01.05, 
26.01.14, 26.01.18, 29.01.12

(510), (511) 30 kanapki, kanapki włoskie - panini, bagietki, 
pieczywo do kanapek.

(210) 474399 (220) 2017 07 20
(731) ZABŁOCKI MARCIN ELTA POLSKA, Żywiec
(540) B:READY

(531) 27.05.01, 29.01.03, 24.17.01
(510), (511) 29 sałatki owocowe i warzywne.

(210) 474401 (220) 2017 07 20
(731) ZABŁOCKI MARCIN ELTA POLSKA, Żywiec
(540) B:FIT

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 sałatki owocowe i warzywne.

(210) 474403 (220) 2017 07 20
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO  

UNITOP-OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) Unitop

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 batony i batoniki zbożowe, chałwa, cukierki, 
galaretki owocowe, karmelki, musli, orzechy w czekoladzie, 
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, 
pasty czekoladowe, pastylki, pomadki, pralinki, produkty 
spożywcze na bazie owsa, wyroby cukiernicze, wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów, ziarna sezamu.
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(210) 474407 (220) 2017 07 20
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO  

UNITOP-OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) OPTIMA

(531) 07.03.12, 03.04.07, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 batony i batoniki zbożowe, chałwa, cukierki, 
galaretki owocowe, karmelki, musli, orzechy w czekoladzie, 
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, 
pasty czekoladowe, pastylki, pomadki, pralinki, produkty 
spożywcze na bazie owsa, wyroby cukiernicze, wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów, ziarna sezamu.

(210) 474411 (220) 2017 07 20
(731) MURGRABIA TOMASZ ENERGIA SERWIS,  

Tomaszów Mazowiecki
(540) FBO energia

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontra-
hentów i zawierania umów, doradztwo specjalistyczne w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, audyt działalności gospodarczej, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, usługi aukcyjne, wyceny 
handlowe.

(210) 474416 (220) 2017 07 20
(731) J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, 

Ząbki
(540) CZARNY POTOK Resort SPA & Conference Luxury 

Collection

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, 41 salony gier, 
gimnastyka- instruktaż, klubowe usługi w zakresie rozrywki 
lub nauczania, usługi klubów zdrowia- zdrowie i ćwiczenia 
fizyczne, organizowanie i obsługa konferencji, 43 usługi ho-
telowe, 44 salony piękności, 45 planowanie i organizowanie 
ceremonii ślubnych.

(210) 474419 (220) 2017 07 20
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) powered by mBank
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optycz-
ne, kompaktowe, dyskietki, hologramy, aparatura do prze-
twarzania Informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci 
komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, banko-
maty, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyj-
ne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe 
i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi, 
zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do ob-
sług bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki da-
nych, 35 usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii 
teleinformatycznych i portali społecznościowych, takie jak 
doradztwo w zarządzaniu i prowadzeniu działalności go-
spodarczej, udzielanie informacji i porad gospodarczych, 
prognozy ekonomiczne, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca zakładania banków i spółek prawa 
handlowego, 36 usługi bankowe i finansowe, usługi banko-
we i finansowe przy użyciu technik technologii teleinforma-
tycznych oraz mobilnych technik i technologii teleinforma-
tycznych, działalność finansowa i monetarna, usługi, w tym 
także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych 
i portali społecznościowych, takie jak konsultacje, doradztwo 
i informacja w sprawach finansowych, pomoc w gospodaro-
waniu finansami odbiorców usług bankowych, analizy finan-
sowe, emisja oraz obsługa kart kredytowych i debetowych, 
bonów, czeków podróżnych, emisja i obrót papierami warto-
ściowymi, wycena finansowa i pośrednictwo giełdowe, usłu-
gi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, 
prowadzenie rachunków bankowych, obsługa oraz przyjmo-
wanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, 
otwieranie akredytyw, udzielanie kredytów oraz pożyczek, 
transakcje finansowe i elektroniczny transfer kapitału, usługi 
maklerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powier-
nicze i depozytowe, wymiana walut, operacje wekslowe 
i czekowe, udostępnianie skrytek sejfowych, nabywanie 
i zbywanie wierzytelność pieniężnych oraz nieruchomości, 
rozliczenia pieniężne, udzielanie kredytów i pożyczek, udzie-
lanie i potwierdzanie poręczeń, obrót wartościami dewizo-
wymi i papierami wartościowymi, obsługa finansowa obro-
tów za granicą, prowadzenie kont depozytowych papierów 
wartościowych, przechowywanie przedmiotów i papierów 
wartościowych, doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, 
działalność akwizycyjna na rzecz funduszy emerytalnych, 
pełnienie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych 
inwestycyjnych, administrowanie funduszami na zlecenie 
organów państwowych innych osób, prowadzenie reje-
strów członków funduszy emerytalnych oraz uczestników 
funduszy inwestycyjnych, przyjmowanie zleceń nabywania 
i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub 
na certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, 
zamiana wierzytelności na składniki majątku dłużnika, skup 
i sprzedaż wartości dewizowych, pośrednictwo w dokony-
waniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie de-
wizowym, 45 usługi prawne w zakresie zakładania banków 
i spółek prawa handlowego.

(210) 474443 (220) 2017 07 21
(731) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, US
(540) SUPER DUTY RADIAL
(510), (511) 7 zespoły tnące dla górnictwa składające się 
z noży, noży obrotowych, uchwytów nożowych oraz uchwy-
tów noży obrotowych oraz zraszaczy sprzedawanych jako ze-
stawy elementów do komponentów instalowanych w kom-
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bajnach ścianowych i kombajnach górniczych, pojedyncze 
komponenty zespołów tnących dla górnictwa, mianowicie 
noże, noże obrotowe, uchwyty nożowe oraz uchwyty noży 
obrotowych oraz zraszacze.

(210) 474445 (220) 2017 07 21
(731) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED,  

Manchester, GB
(540) care pro

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, kosmetyki, mydła nielecznicze, produkty perfu-
meryjne, nielecznicze preparaty toaletowe do użytku osobi-
stego, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli i pod prysz-
nic, nielecznicze kremy do kąpieli, musująca piana do kąpieli, 
sole do kąpieli, olejki do kąpieli nielecznicze, zioła do kąpieli, 
żel do kąpieli, kremy pod prysznic, preparaty do pielęgnacji 
włosów, preparaty do koloryzacji włosów, szampony i od-
żywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, środki toale-
towe, balsamy do ciała, nielecznicze środki do oczyszczania 
skóry, kosmetyczne środki nawilżające, preparaty nawilżające 
do ciała, kremy nawilżające, kremy do rąk, olejki eteryczne, 
olejki do masażu, żele pod oczy, balsamy pod oczy, pre-
paraty do demakijażu, serum pielęgnacyjne, kosmetyczne 
peelingi do ciała, peelingi solne do kąpieli, gąbki i chus-
teczki nasączane preparatami kosmetycznymi, preparaty 
do golenia, żele do golenia, kremy przed goleniem, pianka 
do golenia, środki stosowane po goleniu, preparaty do na-
maczania stóp, płyny do stóp, peeling do stóp, talk do stóp, 
środki oczyszczające skórę, preparaty kosmetyczne do opa-
lania, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, maski 
kosmetyczne, maseczki do twarzy, maseczki błotne, toniki 
kosmetyczne, peelingi i pumeksy, produkty do owijania cia-
ła do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji, granul-
ki zapachowe, kadzidełka na patyczkach, olejki zapachowe 
do spalania, potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), 
środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty, spreje do cia-
ła, mgiełka do ciała preparaty do pielęgnacji paznokci, krem 
do skórek wokół paznokci, olejek do skórek wokół paznokci.

(210) 474462 (220) 2017 07 22
(731) BUDNY ŁUKASZ, Ostrołęka
(540) Kraina Kamienia Produkcja kamienia dekoracyjnego

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.03, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.25
(510), (511) 19 wyroby dekoracyjne z odlewów betono-
wych, gips do odlewów [niemedyczny], odlewy gipsowe, 
odlewy z gipsu do celów dekoracyjnych, ozdoby z kamienia, 
materiały budowlane ze sztucznego kamienia, płyty i płytki 
z kamienia naturalnego, kamienie do zwieńczeń do paneli 
ściennych, betonowe rzeźby.

(210) 474463 (220) 2017 07 23
(731) EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) emarket

(531) 26.01.04, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama w Internecie dla osób trzecich, 
usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyj-
nych i radiowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, orga-
nizowanie i prowadzenie aukcji, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi prenumeraty czasopism, badania 
rynkowe, prowadzenie domów aukcyjnych, analizy i ra-
porty statystyczne, pośrednictwo handlowe, informacja 
handlowa, usługi w zakresie porównywania cen, usługi 
pośrednictwa handlowego przez sieć komputerową Inter-
net, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
poprzez katalog różnych artykułów (sprzęt AGD, sprzęt 
RTV, komputery, sprzęt fotograficzny, odzież, kosmetyki, 
zabawki, artykuły sportowe) wykorzystując zamówienia 
korespondencyjne lub używając środków telekomuni-
kacyjnych (Internet, telefon, telewizja cyfrowa), 36 ser-
wis finansowy, factoring, leasing, usługi ubezpieczenio-
we, 39 usługi w zakresie magazynowania i dostarczania 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: sprzętu 
gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjne-
go, komputerów, odzieży, kosmetyków, artykułów sporto-
wych, zabawek.

(210) 474540 (220) 2017 07 24
(731) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, US
(540) Z POŻUCIEM HUMORU
(510), (511) 30 słodycze, guma do żucia, guma balonowa, 
cukierki, miętówki, dropsy i pastylki do ssania.

(210) 474541 (220) 2017 07 24
(731) LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Sahara
(510), (511) 19 kruszywo klinkierowe, cegły, cegły komin-
kowe, cegły z glinki garncarskiej, cegły będące materiała-
mi ognioodpornymi, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, ce-
gły ceramiczne do użytku w piecach do wytapiania, bruk, 
kostki brukowe betonowe, betonowe elementy brukowe, 
kamienie brukowe, bruki odblaskowe, brukowce, płyty 
do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, 
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania na-
wierzchni, poświetlana kostka brukowana, nie z metalu, 
produkty do brukowania, niemetalowe, płytki kamienne, 
płytki porcelanowe, płytki, płytki chodnikowe, płytki gipso-
we, ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne płytki na pod-
łogi wewnętrzne, gliniane płytki ścienne, mozaikowe 
płytki ozdobne z marmuru, płytki ceramiczne na podłogi, 
niemetalowe płytki kuchenne, płytki ognioodporne, płyt-
ki ziemne, podłogowe płytki niemetalowe, ścienne płytki 
ceramiczne.
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(210) 474542 (220) 2017 07 24
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, US
(540) WRIGLEY’S Juicy Fruit

(531) 26.01.02, 26.01.10, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, guma do żucia, guma balonowa, 
cukierki, miętówki, dropsy i pastylki do ssania.

(210) 474544 (220) 2017 07 24
(731) LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Tybet
(510), (511) 19 kruszywo klinkierowe, cegły, cegły komin-
kowe, cegły z glinki garncarskiej, cegły będące materiałami 
ognioodpornymi, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, cegły ce-
ramiczne do użytku w piecach do wytapiania, bruk, kostki 
brukowe betonowe, betonowe elementy brukowe, kamie-
nie brukowe, bruki odblaskowe, brukowce, płyty do bruko-
wania wykonane z materiałów niemetalowych, niemetalowe 
materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni, po-
świetlana kostka brukowana, nie z metalu, produkty do bru-
kowania, niemetalowe, płytki kamienne, płytki porcelanowe, 
płytki, płytki chodnikowe, płytki gipsowe, ceramiczne płytki 
ścienne, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, gliniane 
płytki ścienne, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, płytki 
ceramiczne na podłogi, niemetalowe płytki kuchenne, płytki 
ognioodporne, płytki ziemne, podłogowe płytki niemetalo-
we, ścienne płytki ceramiczne.

(210) 474546 (220) 2017 07 24
(731) LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) LHL Klinkier Wega
(510), (511) 19 kruszywo klinkierowe, cegły, cegły komin-
kowe, cegły z glinki garncarskiej, cegły będące materiałami 
ognioodpornymi, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, cegły ce-
ramiczne do użytku w piecach do wytapiania, bruk, kostki 
brukowe betonowe, betonowe elementy brukowe, kamie-
nie brukowe, bruki odblaskowe, brukowce, płyty do bruko-
wania wykonane z materiałów niemetalowych, niemetalowe 
materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni, pod-
świetlana kostka brukowana, nie z metalu, produkty do bru-
kowania, niemetalowe, płytki kamienne, płytki porcelanowe, 
płytki, płytki chodnikowe, płytki gipsowe, ceramiczne płytki 
ścienne, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, gliniane 
płytki ścienne, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, płytki 
ceramiczne na podłogi, płytki kuchenne niemetalowe, płytki 
ognioodporne, płytki ziemne, podłogowe płytki niemetalo-
we, ścienne płytki ceramiczne.

(210) 474548 (220) 2017 07 24
(731) LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(540) LHL Klinkier Amber
(510), (511) 19 kruszywo klinkierowe, cegły, cegły komin-
kowe, cegły z glinki garncarskiej, cegły będące materiała-
mi ognioodpornymi, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, ce-
gły ceramiczne do użytku w piecach do wytapiania, bruk, 
kostki brukowe betonowe, betonowe elementy brukowe, 
kamienie brukowe, bruki odblaskowe, brukowce, płyty 
do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, 
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania na-
wierzchni, podświetlana kostka brukowana, nie z metalu, 
produkty do brukowania, niemetalowe, płytki kamienne, 
płytki porcelanowe, płytki, płytki chodnikowe, płytki gipso-
we, ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne płytki na pod-
łogi wewnętrzne, gliniane płytki ścienne, mozaikowe 
płytki ozdobne z marmuru, płytki ceramiczne na podłogi, 
płytki kuchenne niemetalowe, płytki ognioodporne, płyt-
ki ziemne, podłogowe płytki niemetalowe, ścienne płytki 
ceramiczne.

(210) 474549 (220) 2017 07 24
(731) LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) LHL Klinkier Tytan
(510), (511) 19 kruszywo klinkierowe, cegły, cegły komin-
kowe, cegły z glinki garncarskiej, cegły będące materiała-
mi ognioodpornymi, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, ce-
gły ceramiczne do użytku w piecach do wytapiania, bruk, 
kostki brukowe betonowe, betonowe elementy brukowe, 
kamienie brukowe, bruki odblaskowe, brukowce, płyty 
do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, 
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania na-
wierzchni, podświetlana kostka brukowana, nie z metalu, 
produkty do brukowania, niemetalowe, płytki kamienne, 
płytki porcelanowe, płytki, płytki chodnikowe, płytki gipso-
we, ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne płytki na pod-
łogi wewnętrzne, gliniane płytki ścienne, mozaikowe 
płytki ozdobne z marmuru, płytki ceramiczne na podłogi, 
płytki kuchenne niemetalowe, płytki ognioodporne, płyt-
ki ziemne, podłogowe płytki niemetalowe, ścienne płytki 
ceramiczne.

(210) 474550 (220) 2017 07 24
(731) LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) LHL Klinkier Etna
(510), (511) 19 kruszywo klinkierowe, cegły, cegły komin-
kowe, cegły z glinki garncarskiej, cegły będące materiałami 
ognioodpornymi, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, cegły ce-
ramiczne do użytku w piecach do wytapiania, bruk, kostki 
brukowe betonowe, betonowe elementy brukowe, kamie-
nie brukowe, bruki odblaskowe, brukowce, płyty do bruko-
wania wykonane z materiałów niemetalowych, niemetalo-
we materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni, 
podświetlana kostka brukowana, nie z metalu, produkty 
do brukowania, niemetalowe, płytki kamienne, płytki porce-
lanowe, płytki, płytki chodnikowe, płytki gipsowe, ceramicz-
ne płytki ścienne, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrz-
ne, gliniane płytki ścienne, mozaikowe płytki ozdobne 
z marmuru, płytki ceramiczne na podłogi, płytki kuchenne 
niemetalowe, płytki ognioodporne, płytki ziemne, podło-
gowe płytki niemetalowe, ścienne płytki ceramiczne.

(210) 474551 (220) 2017 07 24
(731) WYPCHŁO PRZEMYSŁAW FIRMA USŁUGOWO- 

-HANDLOWA, Szczecin
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(540) OLYSUPPS

(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarma-
ceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, 
mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, su-
plementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne 
do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty 
medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne sto-
sowane w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, 
sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, 
korzenie i oleje lecznicze, wody mineralne do celów leczni-
czych, herbaty i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki 
i środki uspokajające i uśmierzające, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry do celów 
medycznych.

(210) 474588 (220) 2017 07 26
(731) SMARTBRANDS ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KÔÔ

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, odżywki, szcze-
gólnie w postaci sproszkowanej, jako ekstrakty z roślin 
egzotycznych.

(210) 474624 (220) 2017 07 25
(731) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) USP Zdrowie
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do go-
lenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, prepa-
raty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chu-
steczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki 
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produk-
ty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
rały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, sub-
stancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, 
herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty prze-
ciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, prepa-
raty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne pla-
stry, okłady.

(210) 474693 (220) 2017 07 27
(731) DĄBROWSKI PIOTR FEEL THE FLOW, Warszawa
(540) FEEL THE FLOW

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 26.04.02, 26.04.18, 06.01.02, 
06.01.04, 06.01.01

(510), (511) 39 agencje rezerwacji podróży, agencje usłu-
gowe do planowania podróży, biura podróży, doradztwo 
w zakresie podróży, organizacja i prowadzenie wycieczek 
turystycznych, organizowanie transportu wakacyjnego, pla-
nowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, prowadzenie 
wycieczek, 41 organizowanie obozów sportowych, szkolenia 
sportowe, wynajem sprzętu sportowego, organizacja imprez 
sportowych i rozrywkowych.

(210) 474695 (220) 2017 07 27
(731) DĄBROWSKI PIOTR FEEL THE FLOW, Warszawa
(540) FEEL THE FLOW
(510), (511) 39 agencje rezerwacji podróży, agencje usłu-
gowe do planowania podróży, biura podróży, doradztwo 
w zakresie podróży, organizacja i prowadzenie wycieczek 
turystycznych, organizowanie transportu wakacyjnego, pla-
nowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, prowadzenie 
wycieczek, 41 organizowanie obozów sportowych, szkolenia 
sportowe, wynajem sprzętu sportowego, organizacja imprez 
sportowych i rozrywkowych.

(210) 474696 (220) 2017 07 27
(731) TOMCZEWSKI JAROSŁAW JT PROMOTION, Łódź
(540) AKADEMIA MŁODEGO WOJOWNIKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.07.22, 02.05.02, 02.05.04, 02.05.08, 
02.05.23, 26.11.08

(510), (511) 16 książki, czasopisma, materiały edukacyjne i in-
struktażowe z zakresu ćwiczeń specjalistycznych dotyczących 
sztuk walki dla dzieci i młodzieży, przewodniki do ćwiczeń, afi-
sze, plakaty, ulotki o tematyce sportowej dla dzieci i młodzieży, 
35 usługi reklamy i promocji imprez sportowych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych w zakresie sztuk walki dla dzieci i młodzieży, in-
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formacyjny serwis platformy internetowej, pośrednictwo han-
dlowe, sprzedaż tradycyjna i poprzez Internet: nagranych dys-
ków, płyt kompaktowych, DVD, programów komputerowych 
oraz innych nośników nagrań cyfrowych, o tematyce sportowej, 
w szczególności dotyczącej sztuk walki dla dzieci i młodzieży, 
41 organizacja i prowadzenie zajęć sportowych, gimnastycz-
nych i rozciągających dla dzieci i młodzieży, doradztwo eduka-
cyjno-szkoleniowe w zakresie sztuk walki dla dzieci i młodzieży, 
organizacja kursów, konkursów i pokazów, organizacja zawo-
dów sportowych, prowadzenie kursów instruktorskich, wypo-
życzanie sprzętu sportowego.

(210) 474703 (220) 2017 07 27
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA ORANŻADA YOO! zawiera witaminy

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 07.15.01, 24.17.04, 
02.05.02, 02.05.08, 02.05.23, 08.07.01, 11.03.06, 21.03.11, 
19.07.01, 19.07.06, 19.07.20

(510), (511) 32 oranżada.

(210) 474705 (220) 2017 07 27
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA oryginalny smak CUDZE CHWALICIE, 

SWEGO NIE ZNACIE!

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 24.17.04, 19.07.01, 
19.07.06, 19.07.20, 11.03.06, 08.07.01, 26.11.12, 24.17.02

(510), (511) 32 oranżada.

(210) 474708 (220) 2017 07 28
(731) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FARMINA W TROSCE O TWOJE ZDROWIE
(510), (511) 3 kosmetyki, toaletowe produkty, środki myjące 
i toaletowe, środki do czyszczenia zębów, produkty perfu-
meryjne, płyny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceu-
tyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, leki 
pomocnicze do celów medycznych, preparaty farmaceu-
tyczne, leki dla ludzi.

(210) 474736 (220) 2017 07 28
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) Sezon na...

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy mięsno - wa-
rzywne, zupy warzywne z ziołami i przyprawami, zupa z wa-
rzyw i mięsa z przyprawami.

(210) 474751 (220) 2017 07 28
(731) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, 

Lublin
(540) BIO SFERA MIÓD apis 1932

(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.01.02, 06.07.25, 06.19.05, 06.19.11, 
06.19.13, 03.13.04, 03.13.05, 26.04.06, 01.15.15, 26.05.01, 
01.15.11, 27.07.01

(510), (511) 30 miód.

(210) 474770 (220) 2017 07 29
(731) ERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bystra
(540) ERiON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 24.17.02
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, reprodukcje graficzne, 
fotografie, publikacje, materiały przylepne, artykuły papier-
nicze, papier listowy i do pakowania, opakowania, torby, 
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worki, koperty i woreczki, taśmy przylepne, naklejki, plakaty 
z papieru i tworzyw sztucznych, wizytówki, nalepki, wyro-
by z kartonu, kalendarze, kalkomanie, druki, broszury, karty 
zawiadomień jako art. papiernicze, albumy, rysunki, szyldy 
kartonowe, kartki z życzeniami i okolicznościowe, teczki pa-
pierowe i z tworzyw sztucznych, segregatory, stemple, za-
kładki do książek, artykuły i materiały piśmienne, 37 montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, usługi hydrauliczne, projek-
towanie i budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych preizolowanych, magistrali cieplnych, mon-
taż węzłów cieplnych oraz instalacji wewnętrznych central-
nego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, roboty drogowe, 
wykonywanie nawierzchni drogowych, informowanie w in-
ternecie o technologiach robót drogowych i eksploatacji 
zasobów geotermalnych, 38 wspomagane komputerowo 
przesyłanie obrazów poprzez sieci teleinformatyczne, za-
pewnianie dostępu do baz danych.

(210) 474775 (220) 2017 07 31
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) AERO AB SOLUTIONS IN PACKAGING

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, folie 
z tworzywa sztucznego dla celów przemysłowych, folie dla 
przemysłu spożywczego, folie do pakowania, folie termo-
kurczliwe, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami po-
wietrza, folie z perforacją, wyroby z folii z tworzywa sztucz-
nego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, 
folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe, folie dwu-
warstwowe do pakowania próżniowego, worki, płachty, wo-
reczki na żywność, torby i torebki jednorazowe, torebki śnia-
daniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne i samoprzylepne 
z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do pa-
letyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa sztucznego, 
kaptury foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne i samoprzy-
lepne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, taśmy 
przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych do celów 
przemysłowych, folie z tworzyw sztucznych do stosowania 
w rolnictwie, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 usługi do-
radztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej handlowej, sprzedaż hur-
towa i detaliczna tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw 
sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm 
przylepnych i samoprzylepnych, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna za pośrednictwem Internetu tworzyw sztucznych, wy-
robów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla 
rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja 
sprzedaży, informacja handlowa, promocja sprzedaży.

(210) 474777 (220) 2017 07 31
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) Elite Wrap silage stretch film for bales

(531) 24.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, folie 
z tworzywa sztucznego dla celów przemysłowych, folie dla 
przemysłu spożywczego, folie do pakowania, folie termo-
kurczliwe, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami po-
wietrza, folie z perforacją, wyroby z folii z tworzywa sztucz-
nego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, 
folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe, folie dwu-
warstwowe do pakowania próżniowego, worki, płachty, wo-
reczki na żywność, torby i torebki jednorazowe, torebki śnia-
daniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne i samoprzylepne 
z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do pa-
letyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa sztucznego, 
kaptury foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne i samoprzy-
lepne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, taśmy 
przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych do celów 
przemysłowych, folie z tworzyw sztucznych do stosowania 
w rolnictwie, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 usługi do-
radztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej handlowej, sprzedaż hur-
towa i detaliczna tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw 
sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm 
przylepnych i samoprzylepnych, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna za pośrednictwem Internetu tworzyw sztucznych, wy-
robów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla 
rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja 
sprzedaży, informacja handlowa, promocja sprzedaży.

(210) 474778 (220) 2017 07 31
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) Aero Wrap BALE WRAPPING FILM ULTRA 20 MIC

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, folie 
z tworzywa sztucznego dla celów przemysłowych, folie dla 
przemysłu spożywczego, folie do pakowania, folie termo-
kurczliwe, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami po-
wietrza, folie z perforacją, wyroby z folii z tworzywa sztucz-
nego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, 
folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe, folie dwu-
warstwowe do pakowania próżniowego, worki, płachty, wo-
reczki na żywność, torby i torebki jednorazowe, torebki śnia-
daniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne i samoprzylepne 
z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do pa-
letyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa sztucznego, 
kaptury foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne i samoprzy-
lepne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, taśmy 
przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych do celów 
przemysłowych, folie z tworzyw sztucznych do stosowania 
w rolnictwie, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 usługi do-
radztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej handlowej, sprzedaż hur-
towa i detaliczna tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw 
sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm 
przylepnych i samoprzylepnych, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna za pośrednictwem Internetu tworzyw sztucznych, wy-



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2017

robów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla 
rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja 
sprzedaży, informacja handlowa, promocja sprzedaży.

(210) 474828 (220) 2017 07 31
(731) TUREK-GAŚ MARZENA, Łomża
(540) Ma Tu
(510), (511) 35 usługi promocji i sprzedaży dla osób trzecich 
towarów takich jak: dzieł sztuki, obrazów, rzeźb, porcelany 
prac graficznychm książek, albumów, banerów, plakatów, 
odzieży, obuwia, toreb, jachtów, samochodów, oryginal-
nych prac wykonanych autorskimi technikami, w tym ob-
razy na płótnie, murale, prace wielkoformatowe mocowane 
w przestrzeni publicznej, prace na papierze, rysunki, komik-
sy, animacje, prace w technikach graficznych, fotograficzne, 
powielane na różnych podłożach, materiałach i tworzywach 
sztucznych, naturalnych, szkle, żywicach, poliuretanach, 
druki w formie obrazów o różnych wymiarach i kształtach: 
kwadratowe, prostokątne, dyski okrągłe, owale, asymetrycz-
ne itp., reliefy, rzeźby, porcelana, obiekty tzw. instalacje arty-
styczne 2d i 3d, artystyczne dokumentacje filmowe, video 
transmisje na żywo w trakcie procesu twórczego, usługi pro-
mocji i sprzedaży dla osób trzecich obiektów użytkowych: 
mała architektura - meble miejskie i inne obiekty do rozrywki 
i zabaw w przestrzeni publicznej, obramowania basenów, lo-
dowisk, meble różne do wnętrz, przegrody, parawany, ścian-
ki działowe, blejtramy dla artystów, wydawnicze i artykuły 
biurowe, promocyjne, wielkoformatowe i drobne artykuły 
papiernicze i gadżety reklamowe, albumy, ilustrowane albu-
my o sztuce, wydawnictwa w limitowanych edycjach, dru-
kowane reprodukcje dzieł sztuki, książki, e-booki, komiksy, 
pocztówki, zdjęcia, drukowane materiały ilustracyjne, książki, 
komiksy dla dzieci, młodzieży, dorosłych, ulotki, biuletyny 
- inne materiały drukowane, foldery, broszury, katalogi wy-
staw, czasopisma o sztuce, o tematyce sportowej i zdrowiu, 
modzie, czasopisma uniwersalne, magazyny o projektowa-
niu, nadruki, druki artystyczne, dyplomy, certyfikaty druko-
wane, atlasy, mapy, banery wykonane z różnych materiałów, 
plakaty, breloczki, bilety wstępu, zaproszenia, bloczki papie-
ru do notowania, bloczki kartek samoprzylepnych, wizytów-
ki, papiery firmowe, bloczki rachunków, koperty, dekoracyj-
ny papier do pakowania, czeki, czyste zeszyty papierowe, 
zeszyty kołowe, drukowane plany zajęć, notesy, artykuły pi-
śmiennicze, długopisy, ołówki, kredki, pisaki, usługi promocji 
i sprzedaży dla osób trzecich opakowań: teczki, segregatory, 
bloki rysunkowe, szkicowniki, materiały do rysowania i malo-
wania, książeczki do kolorowania, książki do rysowania, książ-
ki z obrazkami, albumy ze zdjęciami, biograficzne, monogra-
fie, książki artystyczne, przewodniki, informatory, książeczki 
dla dzieci, naklejki, drukowane etykiety na butelki z winem, 
drukowane znaki papierowe, kalendarze, kartonowe pudełka 
do pakowania, torebki na prezenty, karty obrazkowe, gadże-
ty, karty do kolekcjonowania, magnesy na lodówkę, katalogi 
sprzedaży wysyłkowej, końcówki do długopisów, obwoluty, 
naklejki, nadruki na taśmach klejących, torebki, torby papie-
rowe i inne opakowania tekturowe lub z tworzyw sztucz-
nych czy naturalnych, artykuły na przyjęcia stołowe i gadże-
ty drobne z tektury i tworzyw sztucznych: serwetki, naczynia, 
obrusy papierowe i z tworzyw, sztućce, ozdoby, balony, 
chorągiewki, serwetki papierowe, kubki, talerze, dekoracyj-
ne ozdoby - akcesoria biurowe, etykiety wszelkiego typu, in-
strukcje obsługi wszelkiego typu itp., usługi promocji i sprze-
daży dla osób trzecich towarów: odzież, obuwie i akcesoria, 
wykroje odzieży, bluzy, bluzki, sukienki, t-shirty, spodnie, 
spódnice, płaszcze, kurtki, koszule, ozdoby i nakrycia głowy, 
chusty, szale, skarpety, rajstopy, kombinezony, obuwie, torby, 

rękawiczki, paski, bransolety,usługi promocji i sprzedaży dla 
osób trzecich biżuteri: naszyjniki, ozdoby, kolczyki, sprzącz-
ki, okulary, etui na okulary, gogle, etui do tabletów, i -phony, 
smartfony i na najnowsze, które wejdą do produkcji, pojazdy, 
sprzęt sportowy: wrotki, rolki, hulajnogi, deskorolki, rowery, 
kaski, plecaki, samochody, jachty, balony latające, samoloty, 
drony, etykietki papierowe, zawieszki, metki, ceny, zabaw-
ki: lalki 3d i 2d z różnych tworzyw: sztucznych, materiałów, 
papieru, tektury, pojazdy, domki dla lalek, gry, makiety ar-
chitektoniczne, zabawki drewniane, z tkanin, tektury, pa-
pieru, metalu, plastiku i innych tworzyw sztucznych, wózki, 
opakowania na zabawki z wszelkich tworzyw i materiałów, 
multimedia: gry, aplikacje, e-booki, instrukcje obsługi do gier 
komputerowych, do aplikacji oraz najnowsze technologie 
takie jak google multimedialne, artykuły kosmetyczne: chu-
steczki higieniczne, opakowania na kremy, balsamy, wody 
toaletowe, perfumy, artykuły spożywcze: opakowania lub 
także na produktach jako tłoczenia: słodycze, dropsy, cu-
kierki itp.opakowania i bidony na wodę, opakowania jedno 
i wielorazowe na owoce i zdrową żywność np: płatki śnia-
daniowe, musli, suszone owoce, typograficzne: fonty: litery 
i cyfry, sprzęt domowy i AGD: porcelana, zastawy stołowe: 
naczynia, talerze, misy, kubki, półmiski, szklanki, podstawki 
pod szklanki, kubki, inne opakowania spożywcze, wyroby 
ceramiczne, tace, dywany, pościel, zasłony, worki na bieliznę, 
koce, ręczniki, bielizna - wszystkie wymienione towary odno-
szą się do promocji i sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 474846 (220) 2017 08 01
(731) MIDAK-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) EMP BATTERIES

(531) 26.04.02, 26.04.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne do pojazdów samo-
chodowych, baterie elektryczne do pojazdów samochodo-
wych, urządzenia do ładowania.

(210) 474857 (220) 2017 08 01
(731) RABE-PROKOPCZYK MONIKA EWA, Żary
(540) tv regionalna

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35  prowadzenie reklamy w formie ogłoszeń 
prasowych i specjalnych wydań, w postaci plakatów, plansz, 
szyldów i innych znaków graficznych, na wystawach, impre-
zach oraz w miejscach publicznych przeznaczonych do tego 
celu, świadczenie usług kolportażowych i akwizycyjnych 
w zakresie objętym tą klasą, konsultacyjno - doradczych 
w zakresie objętym tą klasą, pośrednictwa organizacyjnego 
w zakresie imprez, usługi w zakresie sprzedaży miejsc / czasu 
na reklamę, badania i usługi konsultacyjne dotyczące me-
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diów, planowanie, kupowanie i pertraktacje dotyczące po-
wierzchni reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, mar-
ketingu i public relations, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub (i) reklamowych, usługi w zakresie 
badań i analiz rynku, usługi reklamowe w zakresie tworzenia 
wizerunku, publikowanie, uaktualnienie i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, reklamy prasowe, telewizyjne, 
ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie kampanii reklamowych, 38 transmisja po-
przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udo-
stępnianie połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem komunikacji, usługi ogłoszeń elektronicz-
nych, telewizja kablowa, terminale komputerowe, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, agencje 
informacyjne, transmisja programów telewizyjnych pod na-
zwą TV REGIONALNA.

(210) 474869 (220) 2017 08 01
(731) EPP PROPERTY MANAGEMENT-GRUPA EPP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce

(540) ECHO POLSKA PROPERTIES

(531) 24.17.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki 
pocztowe, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów 
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 
21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów 
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia 
głowy dla celów promocji działalności obiektów biuro-
wych i handlowych, 35 reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, w tym: badania marketingowe, badania 
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych: próbek, druków, 
prospektów reklam, broszur, wynajmowanie nośników re-
klamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ra-
mach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych 
i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 
handlowe wyceny, rozlepianie plakatów reklamowych, 
reklama billboardowa, usługi sekretarskie, organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zapew-

nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, 36 usługi związane z nieruchomo-
ściami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa 
nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz 
handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, admi-
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami w ramach 
działalności usługi w zakresie działalności obiektów biu-
rowych i handlowych, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, ściąganie czynszów, wycena nieruchomości, 
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, wynaj-
mowanie magazynów w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack 
bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalno-
ści obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje miejsc 
w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, 
narady], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.

(210) 474870 (220) 2017 08 01
(731) ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW 

KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W SZCZECINIE, 
Szczecin

(540) TK KF

(531) 05.01.03, 27.05.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, seminariów, konkursów, warsztatów, 
organizacja widowisk, organizacja zawodów sportowych, 
prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sporto-
wego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi trener-
skie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wynajmowanie 
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, usługi 
klubów zdrowia, wynajmowanie kortów tenisowych, 43 biu-
ra zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, pensjonaty, 
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, rezerwacja miejsc w hotelach 
i pensjonatach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, 
usługi restauracyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
(zakwaterowanie), wynajem budynków przenośnych, kafete-
rie (bufety), wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie obiektów 
i wyposażenia kempingowego.

(210) 474875 (220) 2017 08 01
(731) ADVANCED AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
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(540) LandE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 turbosprężarki do silników, turbosprężarki 
do silników pojazdów, turbosprężarki do silników pojazdów 
lądowych, turbiny do wytwarzania mocy, sprężarki do doła-
dowywania silników spalinowych wewnętrznego spalania, 
sprężarki powietrzne do systemów sprężonego powietrza 
w pojazdach, 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(210) 474914 (220) 2017 08 02
(731) POY DACH, Kraainem, BE
(540) WYBÓR POLAKÓW PRODUKT ROKU

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama zewnętrzna, usługi 
agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, korespondencja reklamowa, wysyłka materiałów 
reklamowych, pokazy towarów, rozprowadzanie próbek, roz-
prowadzanie materiałów reklamowych, a mianowicie broszur, 
ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, uaktu-
alnianie dokumentów reklamowych, powielanie dokumentów, 
skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją, wynajem po-
wierzchni reklamowej, usługi przetwarzania (kompilacji i syste-
matyzacji) danych, organizacja konkursów i rozdawanie nagród 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych na rzecz osób trzecich, publikacja tekstów reklamo-
wych oraz reklamy korespondencyjnej, radiowej i telewizyjnej, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, administracja działal-
nością gospodarczą, usługi public relations, badania rynkowe, 
usługi marketingowe, doradztwo w zakresie strategii marke-
tingowych, dystrybucja nagród marketingowych, doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
agencje informacji handlowej, profesjonalne doradztwo go-
spodarcze, badania biznesowe, organizowanie subskrypcji ga-
zet i czasopism na rzecz osób trzecich, w tym gazet i czasopism 
rozpowszechnianych za pomocą sieci Internet, 38 telekomu-
nikacja, transmisja obrazu, dźwięku, informacji i danych przy 
pomocy telefonu, przesyłu danych lub komputera, usługi trans-
misji informacji przy pomocy przesyłu danych i sieci interneto-
wych, usługi telekomunikacyjne i usługi poczty elektronicznej 
świadczone przez światową sieć komunikacyjną (Internet), sieć 
lokalną (intranet), telefon lub przesył danych, komunikacja przy 
pomocy terminali komputerowych, transmisja danych handlo-
wych i/lub reklamowych przez sieci internetowe, transmisja 
informacji w sieci Internet za pośrednictwem elektronicznych 
katalogów i biuletynów, agencje prasowe i informacyjne, ra-
diowe i telewizyjne usługi nadawcze, usługi transmisji reklam 
multimedialnych przez światową sieć komunikacyjną (Internet), 
sieć lokalną (intranet), telefon lub przesył danych, internetowa 

transmisja informacji dotyczących rozdawania wygranych, 
konkursów i nagród, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usłu-
gi rozrywkowe, imprezy kulturalne, edycja i publikacja książek, 
dzienników, czasopism, periodyków, magazynów, gazet, biu-
letynów, wypożyczanie książek, publikacja tekstów w celach 
innych niż reklamowe, elektroniczna publikacja książek, czaso-
pism i biuletynów online, organizacja i prowadzenie konferencji, 
forów, sympozjów, seminariów, targów i wystaw w dziedzinie 
kultury, edukacji i rozrywki, organizacja konkursów, rozdawania 
nagród, gier, kampanii informacyjnych oraz profesjonalnych lub 
innych imprez w dziedzinie kultury, edukacji i rozrywki, organi-
zacja wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi re-
kreacyjne, usługi klubów zapewniających rozrywkę, produkcja 
filmów oraz programów telewizyjnych i radiowych, usługi fo-
tograficzne, produkcja oraz reprodukcja utworów muzycznych  
i/lub audiowizualnych, rozrywka radiowa i telewizyjna, produk-
cja i wypożyczanie nagrań dźwiękowych lub mediów wizual-
nych, usługi informacyjne w zakresie kultury, edukacji i rozrywki.

(210) 474915 (220) 2017 08 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWE TABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock

(540) MAKARON IG MAKARON FUNKCJONALNY 
MAKARON Z ZASADAMI MAKARON ZASADOWY 
MAKARON WYSOKOBIAŁKOWY

(531) 02.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 makarony spożywcze, makarony nitki, paski, 
świderki, płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, 
zacierki, spaghetti, kluski, kluseczki, 35 prowadzenie usług 
w zakresie: handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, 
prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy detaliczne i hurtow-
nie oraz środki komunikacji elektronicznej poprzez strony 
internetowe lub telesklepy produktów spożywczych, jak: 
makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki, płatki, 
gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, zacierki, spaghet-
ti, kluski, kluseczki.

(210) 475157 (220) 2017 08 09
(731) PRZERADOWSKI MAREK, Kutno
(540) MARKUS P
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody koloń-
skie i toaletowe, olejki aromatyczne, kosmetyki, 25 odzież 
,nakrycia głowy, 41 koncerty i trasy koncertowe, usługi w za-
kresie organizacji i obsługi imprez artystycznych i dyskotek, 
spektakli i widowisk oraz wszelkich form publicznych wystę-
pów i prezentacji, komponowanie utworów muzycznych 
oraz tworzenie tekstów piosenek i ich publikacja, tworzenie 
scenariuszy, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie balów, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo i DVD 
oraz muzyki na nośnikach audio i video w tym DVD i CD, stu-
dia nagrań, telewizyjne programy rozrywkowe.

(210) 475166 (220) 2017 08 09
(731) JUNCZYK MICHAŁ PIOTR, Warszawa
(540) KONOPKI

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 30 wypieki i wyroby cukiernicze, w tym m.in. 
ciastka i ciasteczka, 35 usługi w zakresie handlu, w tym m.in.: 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyro-
bami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie słodyczy.

(210) 475219 (220) 2017 08 10
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRAUMUSCOL
(510), (511) 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutycz-
ne, leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo-
magające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki 
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologicz-
ne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne 
do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, 
plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty lecznicze do celów weterynaryjnych, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, kremy lecznicze.

(210) 475228 (220) 2017 08 10
(731) AIRPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) aiRPAS

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 drony cywilne, drony wojskowe, drony wypo-
sażone w kamerę, 28 drony (zabawki), 41 nauczanie.

(210) 475255 (220) 2017 08 10
(731) CHWAŚCIŃSKI RADOSŁAW, BARAŃSKI SŁAWOMIR 

KWIATOWA PRZESYŁKA SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa

(540) KWIATOWA PRZESYŁKA Deluxe

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 
29.01.02

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie kwiatów, roślin, bukietów, kompozycji kwiatowych, 
akcesoriów kwiaciarskich i ogrodniczych, prowadzone także 
drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Internetu, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na zasadzie sieci franchisingowej w zakresie 
sprzedaży i dostarczania kwiatów oraz akcesoriów kwiaciar-
skich i ogrodniczych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
pomoc w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa, pro-
mocja sprzedaży i reklama produktów kwiaciarskich i ogrod-
niczych oferowanych przez osoby trzecie, organizowanie 
sieci franchisingowej w zakresie produktów takich, jak kwia-
ty i akcesoria kwiaciarskie i ogrodnicze, organizacja wystaw 
kwiatów lub roślin dla celów handlowych lub reklamowych, 
informacja o usługach wskazanych powyżej, 39 transport, 
pakowanie, składowanie i dostarczanie towarów, w szcze-
gólności, roślin, kwiatów, akcesoriów kwiaciarskich i ogrod-
niczych, usługi pośrednictwa w zakresie transportu, pa-
kowania, składowania i dostarczania towarów, informacja 
o usługach wskazanych powyżej, 42 projektowanie dekoracji 
wnętrz, w szczególności z wykorzystaniem roślin, informacja 
o usługach wskazanych powyżej, 44 usługi projektowania 
bukietów, usługi projektowania kompozycji kwiatowych, 
usługi w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie ukła-
dania kompozycji florystycznych, wypożyczanie kwiatów, 
informacja o usługach wskazanych powyżej, 45 licencjono-
wanie własności intelektualnej w zakresie produkcji i obrotu 
kwiatami i artykułami kwiaciarskimi i ogrodniczymi, pomoc 
prawna w sprawach własności intelektualnej, w szczególno-
ści dla podmiotów z branży ogrodniczej i kwiaciarskiej, infor-
macja o usługach wskazanych powyżej.

(210) 475256 (220) 2017 08 10
(731) CHWAŚCIŃSKI RADOSŁAW, BARAŃSKI SŁAWOMIR 

KWIATOWA PRZESYŁKA SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa

(540) kwiatowa przesyłka.pl
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(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie kwiatów, roślin, bukietów, kompozycji kwiatowych, 
akcesoriów kwiaciarskich i ogrodniczych, prowadzone także 
drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Internetu, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na zasadzie sieci franchisingowej w zakresie 
sprzedaży i dostarczania kwiatów oraz akcesoriów kwiaciar-
skich i ogrodniczych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
pomoc w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa, pro-
mocja sprzedaży i reklama produktów kwiaciarskich i ogrod-
niczych oferowanych przez osoby trzecie, organizowanie 
sieci franchisingowej w zakresie produktów takich, jak kwia-
ty i akcesoria kwiaciarskie i ogrodnicze, organizacja wystaw 
kwiatów lub roślin dla celów handlowych lub reklamowych, 
informacja o usługach wskazanych powyżej, 39 transport, 
pakowanie, składowanie i dostarczanie towarów, w szcze-
gólności, roślin, kwiatów, akcesoriów kwiaciarskich i ogrod-
niczych, usługi pośrednictwa w zakresie transportu, pa-
kowania, składowania i dostarczania towarów, informacja 
o usługach wskazanych powyżej, 42 projektowanie dekoracji 
wnętrz, w szczególności z wykorzystaniem roślin, informacja 
o usługach wskazanych powyżej, 44 usługi projektowania 
bukietów, usługi projektowania kompozycji kwiatowych, 
usługi w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie ukła-
dania kompozycji florystycznych, wypożyczanie kwiatów, 
informacja o usługach wskazanych powyżej, 45 licencjono-
wanie własności intelektualnej w zakresie produkcji i obrotu 
kwiatami i artykułami kwiaciarskimi i ogrodniczymi, pomoc 
prawna w sprawach własności intelektualnej, w szczególno-
ści dla podmiotów z branży ogrodniczej i kwiaciarskiej, infor-
macja o usługach wskazanych powyżej.

(210) 475258 (220) 2017 08 11
(731) HAZWERK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) HAZWERK POLSKA

(531) 24.07.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, 
narzędzi i przyrządów ręcznych oraz części do przyrządów 
i narzędzi ręcznych, kluczy dynamometrycznych, grzecho-
tek [narzędzia ręczne], nasadek [drobnica metalowa], kluczy 
[obsługiwanych ręcznie], wózków narzędziowych, akumu-
latorów do pojazdów, prostowników, urządzeń do regulacji 
silnika, prostowników elektrycznych, zgrzewarek, narzędzi 
pneumatycznych, narzędzi akumulatorowych, urządzeń 
pomiarowych, kluczy do nakrętek, lamp, wtryskiwaczy 
do paliwa, wtryskiwaczy, wkrętarek elektrycznych, spawarek, 
przecinarek [obrabiarek], tarczy tnących [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], próbników napięcia, testerów elektrycznych, 
próbników szczelin, akumulatorów samochodowych, usługi 
w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama 
internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja handlowa, agencje 
importowe i eksportowe, 37 naprawa narzędzi, naprawa 

kluczy pneumatycznych oraz dynamometrycznych, napra-
wa urządzeń pomiarowych, ponowna kalibracja urządzeń 
pomiarowych, 42 kalibracja oraz wzorcowanie urządzeń po-
miarowych, usługi testowania diagnostycznego wspomaga-
ne komputerowo.

(210) 475263 (220) 2017 08 10
(731) Zhao Chunjiang, Chongqing, CN
(540) BMTSR

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 12 podwozia samochodów, amortyzatory do sa-
mochodów, zderzaki samochodowe, okładziny hamulcowe 
do pojazdów, wycieraczki do przednich szyb, korki do zbior-
ników paliwa [gazu] w pojazdach, lusterka wsteczne, opony 
do pojazdów mechanicznych, silniki do pojazdów lądowych, 
wały napędowe do pojazdów lądowych.

(210) 475280 (220) 2017 08 11
(731) GORODITSKIY KIRILL, Warszawa
(540) VARIVE
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryj-
ne i zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, środki toaletowe, preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, waciki do celów kosme-
tycznych, wata do celów kosmetycznych, 5 prepara-
ty farmaceutyczne, leki naturalne, preparaty ziołowe 
do celów leczniczych, suplementy diety, 35 reklama, 
usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama prasowa, reklama telewizyjna, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, zakup powierzchni 
reklamowych w prasie oraz czasu antenowego w radiu 
i telewizji, wypożyczanie materiałów reklamowych, or-
ganizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
organizacja targów handlowych, reklama multimedial-
na, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej w zakresie takich towarów jak: 
wyroby medyczne, mydła, środki perfumeryjne, olej-
ki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 
środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dietetyczna i napo-
je dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, 
preparaty medyczne do odchudzania, zioła lecznicze, 
oleje lecznicze, lotony do celów farmaceutycznych, 
maści do celów farmaceutycznych, preparaty balsa-
miczne do celów leczniczych, preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry i kąpieli, reklama i promocja 
sprzedaży wymienionych towarów dla osób trzecich, 
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
tych towarów.
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(210) 475285 (220) 2017 08 11
(731) BIURKOWSKI BŁAŻEJ BG, Sochaczew
(540) Cisfarm

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 27.05.01, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.15

(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, balsamy do ciała, 
mleczka kosmetyczne, olejki eteryczne, perfumy i środki 
perfumeryjne, środki upiększające, maseczki kosmetyczne, 
szampony, sole kąpielowe, artykuły toaletowe, 5 substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, zioła lecznicze, odżywki 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, inna żyw-
ność dietetyczna i suplementy diety do celów leczniczych.

(210) 475300 (220) 2017 08 11
(731) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) KLARZYME
(510), (511) 1 enzymy do przemysłu spożywczego, prepara-
ty do klarowania moszczu i wina.

(210) 475303 (220) 2017 08 11
(731) EXPRESS HOUSE KURZAWA DĄBROWSKI 

SMALKOWSKI SZUBZDA SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) rint

(531) 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, wynajem nierucho-
mości, administrowanie nieruchomościami, timesharing 
nieruchomości, wynajem nieruchomości krótkoterminowy, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, doradztwo w za-
kresie nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w zakupie i wynajmie nieruchomości, 39 plano-
wanie i organizowanie podróży, usługi agencji rezerwującej 
wynajem samochodów, 43 usługi hoteli i moteli, usługi biur 
podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, usługi 
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi 
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu.

(210) 475309 (220) 2017 08 11
(731) PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn
(540) RENOLAK P
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery 
i pokosty, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty 
zabezpieczające przed psuciem się drewna, barwniki, bejce, 
żywice naturalne w stanie surowym.

(210) 475310 (220) 2017 08 11
(731) ŁÓDŹ ART CENTER, Łódź
(540) ŁDF ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, public relations, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, 
reklamy radiowe, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych [próbek, druków, prospektów, broszur], publikowanie 
sponsorowanych tekstów, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, kreowanie wizerunku (firmy, usług, towa-
ru), reklama telewizyjna.

(210) 475316 (220) 2017 08 11
(731) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY METRZE, 

Warszawa
(540) GALERIA URSYNÓW

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, ulotki, kalendarze, pod-
stawki z papieru i tektury pod napoje i naczynia do picia 
i jedzenia, notatniki, długopisy, 35 usługi organizacji rekla-
my, rozpowszechniania materiałów reklamowych, informa-
cji handlowej, organizowania targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, usługi wynajmowania miejsc 
i powierzchni na cele reklamowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, 36 usługi administrowania nierucho-
mościami, usługi wynajmowania powierzchni biurowych 
i handlowych.

(210) 475317 (220) 2017 08 11
(731) SYNERGIO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EKOGROSZEK SZTYGAR ULTRA
(510), (511) 4 paliwa, węgiel, brykiety węglowe, paliwa 
mineralne, paliwo w postaci brykietów, podpałki, do-
datki niechemiczne do paliwa, paliwo z biomasy, drew-
no opałowe, torf jako paliwo, brykiety z torfu, brykiety 
z drewna opałowego, koks, mazut, oleiny, zestalone gazy 
przemysłowe, smary, nafta, oleje silnikowe, oleje ze smoły 
węglowej.

(210) 475318 (220) 2017 08 11
(731) SYNERGIO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EKOGROSZEK SZTYGAR PREMIUM
(510), (511) 4 paliwa, węgiel, brykiety węglowe, paliwa 
mineralne, paliwo w postaci brykietów, podpałki, do-
datki niechemiczne do paliwa, paliwo z biomasy, drew-
no opałowe, torf jako paliwo, brykiety z torfu, brykiety 
z drewna opałowego, koks, mazut, oleiny, zestalone gazy 
przemysłowe, smary, nafta, oleje silnikowe, oleje ze smoły 
węglowej.
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(210) 475319 (220) 2017 08 11
(731) SYNERGIO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SZTYGAR WĘGIEL

(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 24.01.08, 24.01.17, 
24.01.20, 29.01.13

(510), (511) 4 paliwa, węgiel, brykiety węglowe, paliwa mi-
neralne, paliwo w postaci brykietów, podpałki, dodatki nie-
chemiczne do paliwa, paliwo z biomasy, drewno opałowe, 
torf jako paliwo, brykiety z torfu, brykiety z drewna opałowe-
go, koks, mazut, oleiny, zestalone gazy przemysłowe, smary, 
nafta, oleje silnikowe, oleje ze smoły węglowej.

(210) 475322 (220) 2017 08 14
(731) CASANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) casani.eu

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa książek, ksią-
żek audio, gazet, podręczników, multimediów, filmów, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów: e-gazety, e-pod-
ręczniki, e-książki, e-książki audio, literatura obcojęzyczna, 
mebli, wyposażenia biurowego, sprzedaż usługi reklamy 
na stronie internetowej, usługi prowadzenia detalicznej 
i hurtowej sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji 
i Internetu oraz usługi sprzedaży wysyłkowej i katalogowej 
książek, audiobooków, e-booków, programów komputero-
wych, w tym oprogramowania do odtwarzania e-booków, 
filmów, czytników e-booków i tabletów, sprzętu kompute-
rowego, produktów dekoracyjnych, mebli, artykułów biu-
rowych i papierniczych, artykułów szkolnych, akcesoriów 
do domu, produktów elektronicznych, usługi prowadzenia 
sklepu i hurtowni z książkami, audiobookami, e-bookami, 
programami komputerowymi, w tym oprogramowaniem 
do odtwarzania e-booków, filmami, czytnikami e-booków 
i tabletami, sprzętem komputerowym, produktami dekora-
cyjnymi, artykułami biurowymi i papierniczymi, artykułami 
szkolnymi, akcesoriami do domu, produktami elektronicz-
nymi, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w han-

dlu, badania marketingowe, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów re-
klamowych, sponsorowanych, kolportaż próbek, druków, 
prospektów, broszur, reklamy, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, dystrybucja upominków reklamowych, reklama 
korespondencyjna, organizowanie w celach reklamowych 
konkursów z nagrodami, agencje reklamowe, reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, badania rynku, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi prenumera-
ty czasopism dla osób trzecich, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public rela-
tions, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług.

(210) 475325 (220) 2017 08 14
(731) CHRABAŁOWSKA PAULINA DOROTA, Warszawa
(540) Serene Nexus
(510), (511) 9 urządzenia do transmisji.

(210) 475335 (220) 2017 08 16
(731) SKOWROŃSKI JAROSŁAW, Radom
(540) INŻYNIERIA PYSZNOŚCI
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 475361 (220) 2017 08 16
(731) AED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) PREMIUM SUPPORT

(531) 02.09.06, 16.01.11, 16.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie potrzeb medycznych 
osób starszych, poradnictwo medyczne, 45 usługi w zakre-
sie opieki.

(210) 475364 (220) 2017 08 16
(731) DONIMIRSKI JERZY DONIMIRSKI PAŁAC PUGETÓW 

BUSINESS CENTER, Kraków
(540) Hotel Maltański
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(531) 24.13.04, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacja elektroniczne (ładowlne), publikacje 
elektroniczne, 16 publikacje promocyjne, publikacje reklamo-
we, publikacje drukowane, reklamy drukowane, 35 reklama 
zewnętrzna, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie 
broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie reklam poprzez internet, usługi 
doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hote-
lami, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, transport bagażu 
podróżnego, transport drogowy podróżnych, usługi w zakre-
sie organizowania transportu podróżnych, transport lądowy 
podróżnych, 41 seminaria, organizowanie konferencji, organi-
zowanie i obsługa konferencji, organizowanie spotkań i konfe-
rencji, usługi w zakresie konferencji, publikacje multimedialne, 
43 usługi hotelowe, informacja hotelowa, wynajmowanie sal 
konferencyjnych, usługi restauracji hotelowych, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udo-
stępnianie sal konferencyjnych, świadczenie usług przez hote-
le i motele, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwate-
rowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online 
dotyczących rezerwacji hotelowych, rezerwacje miejsc w hote-
lach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwate-
rowania hotelowego, informacja na temat hoteli, usługi hoteli 
i moteli, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania 
w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie in-
formacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych 
w hotelach, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, 
rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja 
hotelowa na rzecz osób trzecich, elektroniczne usługi rezerwa-
cyjne związane z hotelami, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, 
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Interne-
tu, serwowanie żywności i napojów w restauracjach, oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 475453 (220) 2017 08 17
(731) THE GLEASON WORKS, ROCHESTER, PL
(540) RIDG-AC
(510), (511) 7 frezy do produkcji kół zębatych i innych wyro-
bów zębatych, elementy narzędzi tnących do kół zębatych, 
zwłaszcza noże i głowice frezowe do obróbki uzębień oraz 
części do nich.

(210) 475460 (220) 2017 08 18
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) CORNELIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku okuli-
stycznego, krople do oczu.

(210) 475487 (220) 2017 08 18
(731) MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA 

PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice

(540) KRAKÓW AIRPORT im. Jana Pawła II

(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urzą-
dzenia nawigacyjne GPS, przyrządy nawigacyjne, urządze-
nia i instrumenty sygnalizacyjne, monitorujące urządzenia 
kontrolne [elektryczne], rękawy ewakuacyjne [urządze-
nia ratownicze], 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się 
w powietrzu, na lądzie, po wodzie, 35 reklama, zarządzanie 
przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, 
usługi w zakresie administracji biurowej, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicz-
nych, usługi w zakresie reklamy, usługi prowadzenia skle-
pów w zakresie towarów spożywczych i ogólnoprzemysło-
wych, usługi administracyjne w zakresie odpraw celnych, 
usługi administrowania lotniskami, usługi zarządzania 
sprzedażą, promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, 36 usługi w zakresie: 
administrowania nieruchomościami, pośrednictwa w za-
kresie finansów, wynajem pomieszczeń biurowych, wyna-
jem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi finan-
sowe związane z lotniskami, 37 usługi w zakresie obsługi 
i naprawy samochodów, obsługi i naprawy samolotów, 
zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, budowa 
parkingów wielopoziomowych, czyszczenie pasów starto-
wych lotnisk, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie budowy obiektów lotniskowych, konserwacja 
i naprawy budynków, 39 usługi transportu powietrznego 
i samochodowego, transportu autobusowego, biur tury-
stycznych, czarterowania, dostarczania towarów, dystrybu-
cji energii, dystrybucji towarów, dystrybucji wody, frachtu, 
pośrednictwa frachtowego, informacji o transporcie, maga-
zynowania, wynajmowania magazynów, wynajmu miejsc 
parkingowych, organizowania podróży, organizowania 
wycieczek, pakowania towarów, wynajmowania pojazdów, 
rezerwacji miejsc podróży, składowania towarów, spedycji, 
taksówek, informacji o transporcie, transportu pasażerskie-
go, tranzytu, rezerwowania miejsc na wycieczki, przeładun-
ku towarów, usługi lotniskowe, usługi odprawy lotniskowej 
pasażerów, udostępnianie obiektów i sprzętu lotniskowego 
dla lotnictwa, usługi kontroli ruchu lotniczego, załadunek 
i rozładunek samolotów, holowanie samolotów, organizo-
wanie samolotowego transportu pasażerskiego, rezerwa-
cja miejsc na podróż samolotem, wynajem garaży i miejsc 
parkingowych, usługi parkingowe, rezerwacja miejsc par-
kingowych przy lotniskach, usługi (naziemnej) kontroli 
ruchu dla lotnictwa, udzielanie informacji nawigacyjnych 
związanych z lotnictwem, usługi nawigacji lotniczej, ob-
sługa bagażowa na lotniskach, usługi odprawiania bagażu, 
usługi w zakresie przechowywania bagażu, tymczasowe 
przechowywanie rzeczy osobistych, usługi odprawy lot-
niskowej pasażerów, usługi planowania lotów, udzielanie 
informacji dotyczących lotu, składowanie paliw lotniczych, 
doradztwo w zakresie transportu lotniczego, usługi hanga-
rowania statków powietrznych, usługi w zakresie przecho-
wywania statków powietrznych, 41 organizacja szkoleń, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji i kongresów, zawodowe szkolenia związane z transpor-
tem i transportem powietrznym, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem kongresów, 42 usługi badań technicznych, 
konsultacje techniczne w dziedzinie techniki lotniczej, 
43 usługi w zakresie barów, barów szybkiej obsługi (snack 
bary), hoteli, kawiarni, restauracji, moteli, pensjonatów, re-
zerwacji hotelowych, cateringu, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, wypożyczanie 
mebli na konferencje.
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(210) 475510 (220) 2017 08 20
(731) WOJCIECHOWSKA MAŁGORZATA, Bierzwnik
(540) BOVEM
(510), (511) 14 biżuteria z metali szlachetnych, naszyjniki, 
broszki, łańcuszki, kolczyki, bransoletki, medaliony, spinki 
do krawatów, spinki do mankietów, zegarki, znaczki, odzna-
ki, wyroby z bursztynu i kamieni szlachetnych, złoto surowe 
i kute, srebro surowe i kute, 40 grawerowanie, kowalstwo ar-
tystyczne, obróbka metali i kamieni szlachetnych, powleka-
nie metali, przeróbki biżuterii.

(210) 475559 (220) 2017 08 22
(731) RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin
(540) iridum

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, akceso-
ria łazienkowe, umywalki, 19 brodziki zrobione z materiałów 
niemetalowych, niemetalowe przenośne kabiny.

(210) 475566 (220) 2017 08 22
(731) ŚWITAŁA TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  
TAD-LEN, Wydawy

(540) TAD-LEN

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze 
i leśne, maszyny rozpylające, opryskiwacze [maszyny], opry-
skiwacze upraw, opryskiwacze [maszyny rolnicze] rolnicze, 
opryskiwacze rolnicze [części maszyn], opryskiwacze [maszy-
ny] ogrodnicze, opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], 
opryskiwacze w postaci przyczepek, opryskiwacze do mon-
towania na przyczepach, opryskiwacze do montowania 
na traktorach, pompy [maszyny], pompy [części maszyn lub 
silników], siewniki (maszyny), wały do maszyn, sterowniki hy-
drauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne 
do silników i maszyn, tłoki [części maszyn lub silników], zbior-
niki wyrównawcze [części maszyn], narzędzia rolnicze, inne 
niż o napędzie ręcznym.

(210) 475570 (220) 2017 08 22
(731) KARP GABRIELA SUN FLOWER, Police
(540) Aqua Color

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 farby, powłoki, lakiery do zdobnictwa, 3 lakiery 
do paznokci.

(210) 475572 (220) 2017 08 22
(731) NORDSTAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NORDSTAFF
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje za-
trudnienia tymczasowego, analiza pracy w celu określenia 
umiejętności pracownika i innych wymagań względem 
tego pracownika, biura pośrednictwa pracy, dobór perso-
nelu [dla osób trzecich], doradztwa w odniesieniu do rekru-
tacji personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, do-
radztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo 
profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej świadczone 
w celu określenia struktury płacy i stanowisk, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie 
stanowisk, doradztwo w zakresie planowania kariery, do-
radztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie rekrutacji na rzecz prawników, doradztwo w zakresie 
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie rekrutacji sekre-
tarek do biur prawnych, doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudnia-
nia, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo 
w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania 
zatrudnienia dla personelu, doradztwo zawodowe (inne niż 
związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo związane 
z wyborem kadry kierowniczej, dostarczanie informacji do-
tyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji 
na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostar-
czanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie informacji 
w zakresie rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji 
w zakresie usług relokacji pracowników, gromadzenie infor-
macji na temat personelu, informacje dotyczące kariery 
i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkole-
niowe), kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organi-
zacji non-profit, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie 
działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące wyboru 
personelu, konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzi-
nie usług finansowych, konsultacje w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarzą-
dzania personelem, konsultacje w zakresie rekrutacji perso-
nelu, konsultacje w zakresie zatrudnienia, leasing pracowni-
czy, modelki i modele do celów reklamowych i promocji 
sprzedaży, ocena potrzeb personelu, oferowanie porad 
z zakresu rekrutacji absolwentów, ogłoszenia odnoszące się 
do rekrutacji personelu, opracowywanie cv dla osób trze-
cich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, organi-
zowanie i prowadzenie targów pracy, personel (dobór -) 
za pomocą metod psychotechnicznych, planowanie wyko-
rzystania personelu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu 
i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem, 
profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, przenoszenie 
personelu, przeprowadzanie programów motywacyjnych 
dla pracowników, przeprowadzanie testów na potrzeby 
sprawdzenia kompetencji zawodowych, przeprowadzanie 
testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie 
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, prze-
prowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru 
personelu, przeprowadzanie testów w celu określania 
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umiejętności potrzebnych w pracy, przydzielanie stanowisk 
dla pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk 
pracy, przygotowywanie cv na rzecz innych, reklama rekru-
tacji personelu, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierni-
czych [firm maklerskich], rekrutacja naziemnego personelu 
linii lotniczych, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu 
do pomocy w biurze, rekrutacja personelu informatyczne-
go, rekrutacja personelu linii lotniczych, rekrutacja perso-
nelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tymczaso-
wego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja 
personelu wyższego szczebla kierowniczego, rekrutacja 
pokładowego personelu linii lotniczych, rekrutacja pracow-
ników wspomagających prace biurowe, rekrutacja tymcza-
sowego personelu technicznego, rozpowszechnianie infor-
macji na temat rekrutacji absolwentów, selekcja personelu, 
spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, testowanie 
w celu określenia kompetencji zawodowych, tymczasowe 
wyznaczenie pracowników, tymczasowy przydział perso-
nelu, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, 
usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji modelek 
i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji mo-
delek i modeli do celów reklamowych, usługi agencji mo-
delek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi 
agencji modelek i modeli związane z reklamą, usługi agen-
cji pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy 
dotyczące au pair, usługi agencji pośrednictwa pracy i re-
krutacji pracowników, usługi agencji pośrednictwa pracy 
w odniesieniu do branży elektronicznej, usługi agencji po-
średnictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi 
domów pokazowych, usługi agencji pośrednictwa pracy 
w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, usługi 
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekre-
tarek, usługi agencji pracy na rzecz personelu medyczne-
go, usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedyczne-
go, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi 
biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi 
komputera, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi 
biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, 
usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwu-
języcznego, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie per-
sonelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa 
pracy w zakresie personelu na stanowiska opiekunów nad 
osobami starszymi, usługi biur pośrednictwa pracy w za-
kresie personelu na stanowiska pracowników budowla-
nych, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu 
na stanowiska pracowników fizycznych, usługi biur pośred-
nictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska pracow-
ników sprzątających, usługi biur pośrednictwa pracy w za-
kresie pracy tymczasowej, usługi biura pośrednictwa pracy, 
usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia 
dla personelu, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi 
doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi dorad-
cze w zakresie zatrudnienia, usługi doradztwa w zakresie 
obsadzania stanowisk, usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry 
pracowniczej, usługi informacyjne dotyczące stanowisk 
pracy i kariery zawodowej, usługi konsultacyjne i doradcze 
w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne 
w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego 
się przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe związa-
ne z personelem, usługi modelek i-modeli do celów rekla-
mowych lub promocji sprzedaży, usługi nawiązywania kon-
taktów zawodowych, usługi planowania kariery, usługi 
rejestrowania pracowników, usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, usługi rekrutacyjne, usługi re-

zerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych, usługi 
świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie 
zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, 
usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], usługi 
w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych, usługi 
w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla asystentów oso-
bistych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla 
kamerdynerów, usługi w zakresie obsadzania stanowisk 
pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie pośrednic-
twa pracy, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, 
usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pra-
cowników [zwolnienia monitorowane], usługi w zakresie 
przenoszenia pracowników, usługi w zakresie przeprowa-
dzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji persone-
lu], usługi w zakresie rejestrowania pracowników, usługi 
w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi 
w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie relokacji 
pracowników, usługi w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla 
techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie tym-
czasowego przydziału pracowników, usługi w zakresie wy-
szukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, usługi w za-
kresie wyszukiwania kadry kierowniczej, usługi w zakresie 
wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakre-
sie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, 
usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, 
usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników 
filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie zatrudniania se-
kretarek, usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas 
określony, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla 
niań, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla staży-
stów, usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, 
usługi związane z personelem, wsparcie dla pracowników 
w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, wybór 
kadr kierowniczych, wyszukiwanie miejsc pracy, zapewnia-
nie agentów handlowych na umowę, zapewnianie 
przedstawicieli handlowych, zapewnianie tymczasowe-
go biurowego personelu wsparcia, zapewnienie perso-
nelu administracyjnego, zapewnienie personelu sprzeda-
jącego, zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie -), 
zarządzanie personelem, zarządzanie personelem w celach 
reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się 
marketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się 
sprzedażą, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie 
posady dla pracowników tymczasowych, znajdowanie po-
sady dla stałego personelu, znajdowanie zatrudnienia dla 
personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmu-
jącego się projektowaniem.

(210) 475594 (220) 2017 08 22
(731) BP TECHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TECHEM SA

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 6 aluminiowe czyszczące obiektowe wycieracz-
ki zewnętrzne i wewnętrzne z wkładami szczotkowymi i/lub 
tekstylnymi i/lub gumowymi, 27 niemetalowe płyty wycie-
raczkowe wewnętrzne i zewnętrzno-obiektowe z wkładami 
szczotkowymi i/lub tekstylnymi i/lub gumowymi.
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(210) 475595 (220) 2017 08 22
(731) BP TECHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TECHEM SA DZIAŁAMY NIEZAWODNIE

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 aluminiowe czyszczące obiektowe wycie-
raczki zewnętrzne i wewnętrzne z wkładami szczotkowymi 
i/lub tekstylnymi i/lub gumowymi, 9 znaki fluoro-lumine-
scencyjne i foto-luminoscencyjne, 16 druki handlowe, for-
mularze, katalogi, broszury drukowane i ulotki, foldery in-
formacyjne i instruktażowe, podręczniki dla użytkowników, 
druki promocyjne, prospekty, koperty, wizytówki, naklejki, 
samoprzylepne foliowane nalepki /i plakietki z reprezentacją 
graficzną znaków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoża-
rowej, ochrony zdrowia i życia oraz mienia, 27 niemetalowe 
płyty wycieraczkowe wewnętrzne i zewnętrzno-obiektowe 
z wkładami szczotkowymi i/lub tekstylnymi i/lub gumowy-
mi, 35 promocja i reklama w tym online poprzez internet 
na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne i doradcze w za-
kresie wyboru nabywanych towarów, usługi marketingowe, 
usługi przedstawicielstw handlowych, prezentowanie towa-
rów w Internecie dla celów sprzedaży, usługi udostępniania 
katalogów i informacji handlowych online, dostarczanie in-
formacji biznesowych i handlowych w tym online, admini-
strowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: 
sprężarek powietrza i ich części, stacji uzdatniania powietrza, 
pomp próżniowych i ich części, pomp do odzysku czynnika 
chłodniczego, próżniowych komór chłodniczych, dmuchaw 
do sprężonego usuwania i transportu gazów, dmuchaw 
przemysłowych, dmuchaw do biogazu, szlifierek i i ich czę-
ści, olejów do pojazdów, olejów i smarów dla przemysłu 
w tym dla przemytu spożywczego, olejów obróbczych 
do obróbki powierzchni, olejów technicznych do obróbki 
metali, i do obróbki drewna, preparatów i środków do pole-
rowania, folii ściernych, elastycznych mat ściernych, środków 
polerskich, preparatów ściernych, przemysłowych środków 
ściernych, apteczek przenośnych z wyposażeniem, usłu-
gi sprzedaży detalicznej analizatorów wieloskładnikowych 
mieszanin procesowych takich jak spektrometry masowe 
i analizatory, przeznaczonych dla przemysłu chemicznego, 
petrochemicznego, stalowego, farmaceutycznego i bio-
technologii, spektrometrów do analizy zanieczyszczeń po-
wietrza, fotometrowi, spektrometrów, analizatorów wody 
i ścieków, analizatorów: związków chemicznych, zawartości 
metali i ich związków, usługi sprzedaży czujników pomiaro-
wych i mierników zawartości mediów płynnych i gazowych 
oraz parametrów procesowych, w tym promieniotwórczych 
wskaźników i mierników poziomu, oraz komponentów syste-
mów pomiarowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
takich towarów, jak: metalowe osłony zabezpieczające, ele-
menty do ochrony słupów, latami i dystrybutorów paliwo-
wych, profile metalowe zabezpieczające przed uderzenia-
mi, bariery magazynowe, szlabany bezpieczeństwa, rampy 
do pasów ruchu, kraty stalowe, narzędzia ścierne do maszyn, 
tarcze ścierne do maszyn, wkładki ścierne, szlifierki ręczne 
obsługiwane elektrycznie i ich części, szlifierki automatycz-
ne i ich części, narzędzia ścierne obsługiwane ręcznie, szli-
fierki ręczne, lustra sygnalizacyjne, drogowe i przemysłowe, 
świetlne znaki nawigacyjne dla celów bezpieczeństwa lub 
ostrzegawcze, taśmy przylepne antypoślizgowe, maty izola-
cyjne i termoizolacyjne, niemetalowe ekrany i maty, bariery 

parkingowe i zabezpieczające do ruchu drogowego, profile 
ostrzegawcze i ochronne, uszczelki ognioodporne, uszczel-
ki do użytku przemysłowego, uszczelki do złączy rurowych, 
niemetalowe uszczelki: hydrauliczne, gumowe, olejowe, 
pokrywy i korpusy kompozytowe do studzienek i włazów, 
maty antypoślizgowe, maty pod meblowe, maty podłogo-
we, maty dezynfekcyjne, 37 usługi instalacyjne, naprawy 
i konserwacja maszyn, narzędzi i urządzeń wprowadzanych 
do obrotu w imieniu i na rzecz osób trzecich oraz towarów 
takich jak: aluminiowe i niemetalowe czyszczące obiektowe 
wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne z wkładami szczotko-
wymi i/lub tekstylnymi i/lub gumowymi, 39 usługi maga-
zynowe, usługi w zakresie logistyki transportu, składowanie 
i dostarczanie towarów, składowanie kontenerów i ładun-
ków, usługi hurtowni danych (składowanie danych o towa-
rach), 42 usługi projektowania systemów pomiarowych on-li-
ne na potrzeby nabywców oferowanych w obrocie maszyn 
i urządzeń przemysłowych.

(210) 475603 (220) 2017 08 22
(731) JODŁOWSKA ANETA WYJAZDOWI.PL, Poznań
(540) TRICK BOARD

(531) 02.01.08, 21.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, artykuły gimnastyczne, równoważ-
nie (sprzęt gimnastyczny).

(210) 475606 (220) 2017 08 23
(731) KIECZMERSKI KRZYSZTOF PPH KIECZMERSKI, Paterek
(540) MimiNu by Kieczmerski

(531) 03.01.14, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 pieluchy dla niemowląt (z papieru lub celulozy), 
pieluchy dla dzieci (z papieru lub celulozy), 18 chusty do no-
szenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt przez 
ramię, torby do noszenia niemowląt przez ramię, 20 pościel 
do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], po-
ściel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelo-
wa], pościel do wózków dziecięcych, pościel (oprócz bielizny 
pościelowej), poduszki, poduszki do karmienia niemowląt, 
poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, 
poduszki do podpierania do użycia w samochodowych fo-
telikach bezpieczeństwa dla dzieci, poduszki dekoracyjne, 
poduszki siedziska, posłania dziecięce wykonane z materiału 
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w postaci torby, maty dla dzieci do spania, maty do kojców 
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, przewijaki, 
przewijaki dla niemowląt, ochraniacze do łóżeczek dziecię-
cych, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, 
inne niż pościel, osłony przeciwuderzeniowe do łóżeczek 
dziecięcych, kosze dla niemowląt, kosze do noszenia dzie-
ci, kosze do spania dla niemowląt, zagłówki dla niemowląt, 
wałki dla niemowląt, 24 tekstylia i towary tekstylne, koce, 
prześcieradła, wszystkie do użytku z wózkami dziecięcymi, 
wózkami dziecięcymi, łóżeczkami dziecięcymi i kołyskami, 
bielizna pościelowa dla dzieci, bielizna pościelowa dla nie-
mowląt, poszewki, poszewki na poduszki, prześcieradła (tka-
niny), prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, kołdry, kołderki 
do przykrywania nóg, narzuty na łóżka, narzuty do łóżeczek 
dziecięcych, pokrycie na materace, przykrycia na łóżka, śpi-
wory dla dzieci, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem 
dla niemowląt, koce, koce wełniane, koce jedwabne, koce 
do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt (rożki), balda-
chimy nad łóżeczka dziecięce, falbany do łóżeczek dziecię-
cych, moskitiery, ręczniki tekstylne dla małych dzieci, ręczniki 
dla niemowląt, 25 wyprawki dziecięce, wyprawki dla nie-
mowląt, wyprawki dla noworodków, okrycia kąpielowe, far-
tuchy (odzież), chustki (apaszki), czepki dziecinne, odzież dla 
dzieci, pajacyki dla dzieci (odzież), nakrycia głowy dla dzieci, 
majtki dla niemowląt i dla dzieci, 28 zabawki dla niemowląt, 
zabawki dla dzieci, przytulanki, przytulanki w postaci zwie-
rząt, kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, 
Maty z zabawkami dla niemowląt.

(210) 475607 (220) 2017 08 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) TORUŃSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wódka.

(210) 475613 (220) 2017 08 23
(731) FMT TOMTEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowęcin
(540) tomteQ

(531) 24.17.25, 26.04.02, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurto-
wej i detalicznej mebli.

(210) 475621 (220) 2017 08 23
(731) RADZISZEWSKI GRZEGORZ GD SOLUTION, Trzebinia
(540) GPS - online

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 38 usługi 
w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków 
telekomunikacyjnych.

(210) 475624 (220) 2017 08 23
(731) fashiontv.com GmbH, München, DE
(540) f.

(531) 27.01.01, 26.04.01, 26.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie franchisingu, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie kosmetyków, odzieży i akcesoriów odzieżo-
wych, napojów alkoholowych i napojów bezalkoholowych, 
wyrobów perfumeryjnych, akcesoriów modowych, biżuterii 
i zegarków, 41 publikacja czasopism, usługi w zakresie roz-
rywki, usługi klubów nocnych, organizowanie pokazów 
mody dla celów rozrywkowych, produkcja filmów, wynaj-
mowanie filmów kinematograficznych, projekcja filmów, 
rozrywka radiowa i telewizyjna, przedstawienia musicali, 
występy piosenkarskie, przedstawienia teatralne i taneczne, 
na żywo i w mediach, edukacja za pośrednictwem radia 
i telewizji, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
działalności sportowa i kulturalna, produkcja, wynajmowanie 
i pokazy filmowe dla celów rozrywki, filmy edukacyjne i roz-
rywkowe, organizowanie ceremonii rozdania nagród, pro-
dukcja audio, wideo oraz multimediów, usługi fotografów, 
43 usługi hotelarskie, usługi cateringowe usługi restauracyj-
ne, usługi kawiarni, usługi w zakresie tymczasowego zakwa-
terowania, zaopatrywanie w żywności i napoje, w szczegól-
ności dla salonów biznesowych (business lounges), usługi 
barów przekąskowych, usługi restauracji samoobsługowych, 
usługi barów koktajlowych, 44 usługi SPA, usługi salonów 
piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody dla ludzi.

(210) 475625 (220) 2017 08 23
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Radio PULS
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, programy kompute-
rowe do wykorzystania w relacji do przekazu fonii poprzez 
Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne no-
śniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski 
do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, 
nagrane płyty kompaktowe CD i DVD, urządzenia do reje-
stracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, 16 afisze, 
plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, 
książki, rysunki, katalogi, 35 agencje reklamowe, aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, badania opinii publicznej, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, 
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 
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usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficz-
nego dla celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, 38 agencje informacyjne, komunikacja 
radiowa, nadawanie bezprzewodowe, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja 
satelitarna, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, or-
ganizowanie konkursów, produkcja muzyczna, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy 
rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobra-
nia] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi prezenterów muzyki, usługi studia 
nagrań, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu 
audio, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie loterii, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, 42 przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać 
cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach 
cyfrowych, użyczenie stron internetowych do tworzenia 
serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich, tworzenie 
i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich 
(patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania 
ekspertyz i raportów naukowo - nadawczych w dziedzinie 
mediów.

(210) 475632 (220) 2017 08 23
(731) TOBIASIEWICZ STEFAN STEFF, Bielsko-Biała
(540) STEFF

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do obróbki skrawaniem, frezarki, 
8 frezy, wiertła, 40 obróbka materiałów skrawaniem, plazmo-
wanie, pokrywanie powierzchni materiałami ceramicznymi.

(210) 475641 (220) 2017 08 23
(731) CELMER MAŁGORZATA APTEKA KOWARSKA, Kowary
(540) APTEKA KOWARSKA

(531) 27.05.01, 02.09.01, 24.13.17, 20.05.07, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, artykuły toaletowe, środki i prepa-
raty sanitarne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby medycz-
ne i ortopedyczne, środki sanitarne do celów medycznych, 
żywnościowe produkty dietetyczne, suplementy diety, na-
poje lecznicze.

(210) 475642 (220) 2017 08 23
(731) KASZYŃSKI MACIEJ, Warszawa
(540) DESPACITO
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produk-
ty piwowarskie, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo 
rzemieślnicze.

(210) 475652 (220) 2017 08 23
(731) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) Planta food to grow

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, dżemy, gala-
retki, pasty owocowe, przetwory owocowe, 30 pasty czeko-
ladowe zawierające orzechy, wypieki, wyroby cukiernicze, 
desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie pasty 
do smarowania, płatki śniadaniowe zawierające miód, słody-
cze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie uję-
te w innych klasach, orzechy, orzechy świeże, orzechy.

(210) 475726 (220) 2017 08 24
(731) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Arkana CBD
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych.

(210) 475727 (220) 2017 08 24
(731) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Arkana Cannabis
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych.

(210) 475732 (220) 2017 08 24
(731) GARDEN CITY DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GCD Garden City Development

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 475761 (220) 2017 08 25
(731) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków
(540) OFF Miłosz
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(531) 27.05.17
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie 
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam praso-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich 
jak próbki, druki, prospekty, broszury, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy 
radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje pu-
blic relations, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, re-
klamy korespondencyjne, impresariat w działalności arty-
stycznej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowanie w mediach 
produktów dla celów handlu detalicznego, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, 
41 rozrywka w postaci widowisk, organizowanie konkur-
sów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, 
publikowanie książek, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi orkiestr, realizacja 
spektakli, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, informacje o rozrywce, 
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 
wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjum, 
produkcja filmów na taśmach wideo, rezerwacja miejsc 
na spektakle, organizowanie spektakli jako impresariat, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże, fotografie, 
nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie filmowa-
nia, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów.

(210) 475770 (220) 2017 08 25
(731) MAREK GRZEGORZ, SUROSZ ROBERT MULTITEXTIL 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) colorad KIDS

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież gotowa, 35 usługi reklamy i pro-
mocji na rzecz osób trzecich, usługi reklamy i promocji 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej i Interne-
tu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dla towarów 
w zakresie odzieży i akcesoriów odzieżowych, akcesoriów 
mody, obuwia, nakryć głowy, bielizny domowej, strojów 
kąpielowych, bielizny osobistej, tekstyliów, pasmanterii, 
wyrobów skórzanych, biżuterii, kamieni, wyrobów zegar-
mistrzowskich, okularów, mebli, toreb i kuferków, toreb 
skórzanych, walizek, pasków, usługi zarządzania działalno-
ścią handlową, administrowanie działalności handlowej, 
czynności biurowe, usługi doradztwa i organizacji działal-
ności handlowej.

(210) 475772 (220) 2017 08 25
(731) GALJAN SYLWIA WATERWORLD, Warszawa
(540) Waterworld

(531) 01.05.02, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, neutralizacji 
i uzdatniania wód ściekowych, urządzenia do filtrowania 
wody, instalacje wodociągowe, instalacje klimatyzacyjne, 
fontanny, baseny, oświetlenie podwodne, 37 eksploatacja, 
konserwacja, renowacja urządzeń zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, oczyszczalni ścieków, rozbudowa i modernizacja 
zbiorowych urządzeń zaopatrzenia w wodę i zbiorowych 
urządzeń kanalizacji sanitarnych, nadzór nad pracami instala-
cyjnymi, 40 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, oczysz-
czanie ścieków, 42 badania, ekspertyzy, dokumentacja pro-
jektowa w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania 
i neutralizacji ścieków, projektowanie i budowa oczyszczalni 
mechanicznych, biologicznych i fizyko - chemicznych, opra-
cowanie obiegów zamkniętych wody, projektowanie sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej, projektowanie ujęć wód pod-
ziemnych, infiltracyjnych i powierzchniowych, realizacja sta-
cji uzdatniania wody, badania stopnia zamulania zbiorników 
retencyjnych, badania i oprognozowanie zmian stosunków 
wodnych w wyniku piętrzenia lub drenażu wód, obserwacja 
obszarów ruchów masowych (zagrożeń osuwiskowych).

(210) 475780 (220) 2017 08 25
(731) ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) kiwi jobs

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi rekrutacji personelu, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, biura pośrednictwa pracy, usługi kon-
sultingowe związane z personelem, usługi w zakresie head-
-huntingu [łowców talentów], outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], przeprowadzanie testów psychologicznych w celu 
selekcji personelu, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prace biu-
rowe, zarządzanie i administrowanie w działalności handlo-
wej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, zapewnienie szkoleń i rozrywki on-line, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, naucza-
nie, kształcenie, informacja o edukacji, badania edukacyjne, 
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi wy-
dawnicze i reporterskie, tłumaczenia, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), doradztwo zawodowe, usługi prze-
kwalifikowania zawodowego, 42 usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, udostępnienie wyszukiwarek inter-
netowych, usługi naukowe i techniczne, usługi w zakresie 
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projektowania, projektowanie i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 475783 (220) 2017 08 25
(731) SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) superpolisa.pl direct

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 42 usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi projektowania, 
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
usługi naukowe i technologiczne.

(210) 475784 (220) 2017 08 25
(731) TWOREK BARBARA PRACA Z CIAŁEM, Warszawa
(540) Ninja Joga
(510), (511) 41 działalność sportowa i kulturalna.

(210) 475786 (220) 2017 08 25
(731) TWOREK BARBARA PRACA Z CIAŁEM, Warszawa
(540) Ninja Yoga
(510), (511) 41 działalność sportowa i kulturalna.

(210) 475788 (220) 2017 08 25
(731) TWOREK BARBARA PRACA Z CIAŁEM, Warszawa
(540) stan skupienia

(531) 24.17.02, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.09, 26.11.13, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 działalność sportowa i kulturalna.

(210) 475803 (220) 2017 08 25
(731) ANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) Akademia Esprit

(531) 03.07.24, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia], edukacja, edukacja[nauczanie], 
fotografia, instruktaż w zakresie gimnastyki, Informacje 
o edukacji, organizowanie konkursów w zakresie edukacji 
lub rozrywki, kultura fizyczna, nauczanie, nauczanie kore-
spondencyjne, organizowanie obozów sportowych, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka] ], organizowanie 
loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie za-
wodów sportowych, przedszkola, przedszkola [nauczanie], 
rozrywka, sprawdziany edukacyjne, 44 ośrodki zdrowia, po-
moc medyczna, porady psychologiczne, usługi terapeutycz-
ne, 45 opieka zastępcza nad dziećmi.

(210) 475852 (220) 2017 08 26
(731) DZIEDZIC ARTUR, Warszawa
(540) PRINT HUB PACK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencja public relations, agencje reklamowe, 
aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej 
bazie danych, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie bizneso-
wych informacji marketingowych, dostarczanie informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, 
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, dostarczanie informacji na temat rekla-
my, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamo-
wych, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, gromadzenie informacji związanych 
z reklamą, informacja marketingowa, kampanie marketingo-
we, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych do wykorzystania w formie stron internetowych, kom-
pilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompi-
lacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
kompilacja reklam, marketing afiliacyjny, marketing bezpo-
średni, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, 
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez 
i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, 
marketing towarów i usług na rzecz innych, negocjowanie 
kontraktów reklamowych, oceny szacunkowe do celów mar-
ketingowych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia 
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strate-
gii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kam-
panii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkur-
sów w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
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promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trze-
cich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyj-
nych, organizowanie losowania nagród w celach promocyj-
nych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów 
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pla-
nowanie strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, 
pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu fran-
czyzowego, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc 
w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodar-
czej, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w za-
kresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja ma-
teriałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja promo-
cyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizual-
nych, produkcja reklam, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, projektowanie badań marketingowych, pro-
jektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo re-
klamowych, projektowanie materiałów reklamowych, pro-
jektowanie ulotek reklamowych, promocja on-line sieci 
komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocyjne usługi 
handlowe, promowanie działalności gospodarczej, promo-
wanie projektów innych osób poprzez udostępnianie port-
folio on-line za pośrednictwem strony internetowej, promo-
wanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie 
sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów 
znaczków handlowych, promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób 
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie 
towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, promowanie to-
warów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów 
kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputero-
wych, promowanie towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem programów kart rabatowych, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łą-
czenia towarów i usług sponsorów z programami promocyj-
nymi, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci 
komputerowe i komunikacyjne, promowanie usług finanso-
wych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promo-
wanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, 
promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i roz-
mieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w re-
klamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygoto-
wywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie 
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, 
przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trze-
cich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygoto-
wywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów 
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 

poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie materiałów re-
klamowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych 
i merchandisingowych dla osób trzecich, przygotowywanie 
planów marketingowych, przygotowywanie prezentacji 
w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji rekla-
mowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie re-
klam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam na zamó-
wienie dla osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, 
publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publiko-
wanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków 
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowa-
nie literatury reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, pu-
blikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie 
tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, reklama biznesowych stron internetowych, reklama 
i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboar-
dach elektronicznych, reklama on-line poprzez komputero-
we sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyła-
nie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich po-
przez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama towarów 
i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodni-
ka on-line do przeszukiwania, reklama typu “płać za kliknię-
cie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym 
promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich 
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych 
związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowy-
mi, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, reklama zewnętrzna, reklama związana 
z transportem i dostawą, reklamowanie samochodów 
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie to-
warów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygod-
ne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, 
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klien-
tom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostaw-
ców, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
reklamy on-line, przygotowywanie reklam prasowych, repro-
dukcja materiału reklamowego, rozwój kampanii promocyj-
nych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja 
działalności gospodarczej, sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, telemarketing, testowanie marki, tworze-
nie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie on-line przewodników reklamowych zawierających 
towary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line 
w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, udostępnianie raportów marketin-
gowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, 
udzielanie informacji związanych z reklamą, umieszczanie 
reklam, usługi agencji marketingowych, usługi agencji rekla-
mowych, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej 
on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między rekla-
modawcami a właścicielami stron internetowych, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi informacyjne do-
tyczące reklamy, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwa-
nia sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingo-
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi 
marketingu bezpośredniego, usługi ogłoszeniowe do celów 
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reklamowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promo-
cyjne i reklamowe, usługi promocyjno-marketingowe przy 
użyciu mediów audiowizualnych, usługi public relations, 
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów pro-
mocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące 
gazet, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usłu-
gi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe do-
tyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finan-
sowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów 
mechanicznych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamo-
we i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące 
ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wyko-
rzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promo-
cyjne [publicity], usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz 
innych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, 
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyj-
nej i tożsamości marki, usługi reklamowe ukierunkowane 
na promowanie działań zwiększających świadomość społe-
czeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji to-
warów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, usługi reklamowe w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamowe w zakre-
sie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, 
usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicz-
nych, usługi reklamowe związane z przemysłem transporto-
wym, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, 
usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, 
usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi re-
klamy zewnętrznej, usługi w zakresie marketingu produktów, 
usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w za-
kresie marketingu baz danych, usługi w zakresie oceny marki, 
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakre-
sie pozycjonowania marki, usługi w zakresie prezentacji 
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych me-
diów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprze-
daży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w za-
kresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 
usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy graficz-
nej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakre-
sie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia 
marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), usługi w zakresie wyceny marki, usługi w zakresie zakupu 
środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi wpro-
wadzania produktów na rynek, usługi zarządzania społecz-
nością on-line, usługi związane z publiczną prezentacją pro-
duktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek 
reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wy-

najem materiałów reklamowych, wynajem pomocy rekla-
mowych, wynajem tablic do celów reklamowych, wynajmo-
wanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących 
do prezentacji marketingowych, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, wy-
świetlanie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, zawieranie umów reklamowych na rzecz 
innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji 
na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzy-
stania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowa-
nie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], administrowanie 
sprzedażą, agencje eksportowe i importowe, agencje impor-
towe i eksportowe, analiza cen, doradztwo w zakresie wyce-
ny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji 
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samocho-
dów, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, gromadzenie proponowanych ofert 
w przetargach, (zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, in-
formacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie 
technik sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie towa-
rów i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu in-
nych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem 
systemów telekomunikacji, negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, notowania cenowe towarów lub usług, 
organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektro-
nicznym, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, 
organizacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja 
subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja subskryp-
cji usług internetowych, organizowanie prenumeraty publi-
kacji dla osób trzecich, organizowanie prezentacji osób w ce-
lach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą 
produktów, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i prze-
targów publicznych, organizowanie subskrypcji w zakresie 
publikacji on-line dla osób trzecich, organizowanie usług 
wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], organizo-
wanie zakupów zbiorowych, organizowanie zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, porady odnośnie handlu wy-
miennego, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycz-
nych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośred-
nictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlo-
wych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, po-
zyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów 
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyski-
wanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży 
towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związa-
nych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na rzecz in-
nych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie umów na za-
kup i sprzedaż towarów i usług, prenumeraty dzienników 
elektronicznych, prenumerowanie gazet, procedury admini-
stracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednic-
twem telefonu lub komputera, procedury administracyjne 
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związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem 
komputera, procedury administracyjne związane z roszcze-
niami gwarancyjnymi, przygotowanie i zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, przygotowanie prezen-
tacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji 
w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji do ce-
lów działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień on-line, skomputeryzowane 
zamówienia towarów, subskrypcje pakietów mediów infor-
macyjnych, świadczenie usług porównania cen on-line, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
usługi agencji eksportowo-importowych, usługi agencji eks-
portowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi agencji importowych, usługi agencji zakupu, usługi au-
kcyjne, usługi automatycznego zamawiania ponownego 
na rzecz firm, usługi biurowe dotyczące przyjmowania za-
mówień sprzedaży, usługi doradcze dotyczące zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zaku-
pu towarów w imieniu firm, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, usługi do-
radcze związane z transakcjami handlowymi, usługi porów-
nywania cen, usługi importowo - eksportowe, usługi kon-
sultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w zakresie wynaj-
mu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi 
pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi składania 
zamówień hurtowych, usługi prenumeraty gazet, usługi pre-
numeraty gazet dla osób trzecich, usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transak-
cji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi 
w zakresie analizy cen, usługi w zakresie nabywania bonów 
na rzecz innych, usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie pro-
mocji eksportu, usługi w zakresie składania zamówień [dla 
osób trzecich], usługi w zakresie zamówień na rzecz osób 
trzecich, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, usługi zlecania na zewnątrz w zakresie or-
ganizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, załatwianie 
prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamó-
wień zakupowych, zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy on-line, administracja bizne-
sowa w zakresie transportu i dostaw, administracyjne za-
rządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowa-
nie dotyczące planowania działalności gospodarczej, 
administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie 
działalnością gospodarczą, aktualizacja i utrzymywanie infor-
macji w rejestrach, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradz-
two dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i informa-
cja o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządza-
nie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, do-
radztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania 
nowych produktów na rynek, doradztwo w zarządzaniu 
przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarcza-

nie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, ekspertyzy 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, konsultacje dotyczą-
ce optymalizacji wyszukiwarek, konsultacje w zakresie spra-
wozdań rynkowych, monitorowanie poziomu sprzedaży dla 
osób trzecich, nabywanie przedsiębiorstw, nadzór nad dzia-
łalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organiza-
cja działalności gospodarczej, organizacja zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, organizowanie prezentacji osób 
w celach biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodar-
czą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć 
oraz dla przedsiębiorstw, planowanie działalności gospodar-
czej, planowanie spotkań biznesowych, planowanie strate-
giczne dla działalności gospodarczej, planowanie sukcesji 
w firmach, planowanie w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przed-
siębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych 
w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dla przedsię-
biorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc 
przy prowadzeniu franszyz, pomoc przy zakładaniu przed-
siębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w organizowaniu 
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlo-
wych, pomoc w zakresie planowania działalności gospo-
darczej, pomoc w zakresie zarządzania i działalności 
przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie zarządza-
nia działalnością handlową, pomoc w zarządzaniu, pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzo-
wego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub 
zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego 
lub handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w za-
rządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem 
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysło-
wych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowy-
mi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi 
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przy zakła-
daniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu 
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami 
gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu sprawami bizneso-
wymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa prze-
mysłowego lub handlowego, porady w zakresie działalności 
gospodarczej, prowadzenie rejestrów firm [dla osób trze-
cich], prowadzenie rejestrów firm, przetwarzanie danych 
do celów administracyjnych, przygotowywanie badań do-
tyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, 
przygotowywanie dokumentów związanych z działalno-
ścią gospodarczą, przygotowywanie opracowań projek-
tów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, przy-
gotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych 
na rzecz firm, skomputeryzowane zarządzanie działalnością 
gospodarczą [na rzecz osób trzecich], sporządzanie rapor-
tów dotyczących projektów w zakresie działalności gospodar-
czej, sporządzanie raportów ekonomicznych, świadczenie 
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, świadczenie 
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usług badań rynkowych, świadczenie usług zarządzania biz-
nesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących 
sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, usługi 
administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do za-
kładów ubezpieczeniowych, usługi administrowania działal-
nością gospodarczą w dziedzinie transportu, usługi agencyj-
ne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach 
biznesowych, usługi doradcze w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usłu-
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi 
informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne 
o działalności gospodarczej, usługi ekspertów do spraw 
efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów w za-
kresie wydajności przedsiębiorstw, usługi informacji o dzia-
łalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, usługi inspekcji i unowocześniania 
procesów biznesowych, usługi nawiązywania kontaktów za-
wodowych, usługi on-line z zakresu nawiązywania kontak-
tów biznesowych, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji 
z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi planowa-
nia dla przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa w handlu, usłu-
gi przedstawicielstw handlowych, usługi szacowania ryzyka 
w działalności gospodarczej, usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, usługi w zakresie badań dotyczących działalności go-
spodarczej, usługi w zakresie business intelligence [analityki 
biznesowej], usługi w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodar-
czej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między 
przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie pla-
nowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie plano-
wania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności go-
spodarczej, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi 
w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przed-
siębiorstw, usługi zarządzania biznesowego w zakresie roz-
woju przedsiębiorstw, usługi zarządzania działalnością go-
spodarczą dotyczące handlu elektronicznego, usługi 
zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zlecania na zewnątrz 
w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz 
innych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i pla-
nowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami 
gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w zakresie franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarzą-
dzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franszy-
zę, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, ekspertyzy w zakresie wy-
dolności przedsiębiorstw, wynajem maszyn biurowych, wy-
najem urządzeń biurowych, zarządzanie biznesowe zakłada-
mi ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie 
podwykonawstwa, zarządzanie działalnością gospodarczą 
[dla osób trzecich], zarządzanie działalnością handlową, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie firmą 
[na rzecz osób trzecich], zarządzanie planami dotyczącymi 

preferowanych dostawców, zarządzanie procesami bizneso-
wymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami 
gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie 
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], za-
rządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 
zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie w działalności 
handlowej, agencje informacji handlowej [udostępnianie in-
formacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład 
marketingu lub danych demograficznych], agencje informa-
cji handlowej, aktualizacja informacji dotyczących działalno-
ści gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza cen 
i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem 
i recyklingiem odpadów, analiza danych biznesowych, anali-
za informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza 
ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, 
analiza położenia (stanu) firmy, analiza statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, analiza systemów zarządzania 
działalnością gospodarczą, analiza trendów biznesowych, 
analiza trendów marketingowych, analiza zarządzania w biz-
nesie, analiza zysków biznesowych, analizy biznesowe ryn-
ków, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodar-
czej, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, 
analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz 
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy 
rynku, analizy statystyk handlowych, badania biznesowe, ba-
dania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczą-
ce działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, 
badania dotyczące informacji biznesowych, badania doty-
czące informacji na temat firm, badania ekonomiczne do ce-
lów działalności gospodarczej, badania i ankiety w zakresie 
działalności gospodarczej, badania informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, badania projektów dotyczących 
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania rynku 
i analizy biznesowe, badania statystyczne przedsiębiorstw, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania 
w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności gospo-
darczej i usługi doradcze, badania w zakresie wydajności 
działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania 
informacji handlowych, biznesowe oceny i wyceny w spra-
wach handlowych, doradztwo w zakresie analizy bizneso-
wej, dostarczanie danych dotyczących działalności gospo-
darczej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych 
on-line, dostarczanie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej, dostarczanie informacji gospodarczych i han-
dlowych on-line, dostarczanie informacji handlowych za po-
średnictwem komputerowej bazy danych, dostarczanie in-
formacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych 
z internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlo-
wych związanych z przedsiębiorstwami, dostarczanie infor-
macji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji 
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących 
biznesu, dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania 
czasem, dostarczanie skomputeryzowanych danych staty-
stycznych, dostarczanie skomputeryzowanych danych w za-
kresie działalności gospodarczej, dostarczanie skomputery-
zowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, ekonomiczne prognozy, handlowe wyceny, 
informacja handlowa, informacja handlowa [działalność go-
spodarcza], informacja handlowa wspomagana komputero-
wo, informacja i badania w zakresie działalności gospodar-
czej, informacja lub badania w zakresie działalności 
gospodarczej i marketingu, informacja o działalności gospo-
darczej i informacja handlowa, informacja o działalności go-
spodarczej, informacja w sprawach działalności gospodar-
czych, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm 
i przedsiębiorstw, ocena możliwości dla działalności gospo-



Nr  ZT40/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 73

darczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodar-
czej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pisa-
nie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakre-
sie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań w działal-
ności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności 
gospodarczej), poszukiwania przejęć firm, pozyskiwanie i do-
starczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczą-
cych handlu i działalności gospodarczej, pozyskiwanie i sys-
tematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
prognozowanie wydarzeń gospodarczych, prognozy ekono-
miczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, 
prognozy i analizy ekonomiczne, prowadzenie badań w za-
kresie wewnętrznej komunikacji firmy, przeprowadzanie an-
kiet badawczych on-line z zakresu zarządzania firmą, prze-
prowadzanie badań w zakresie wykonalności działalności 
gospodarczej, przeprowadzanie badań w zakresie działalno-
ści gospodarczej, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, 
przygotowywanie i kompilacja raportów, informacji bizneso-
wych i handlowych, raporty i badania rynkowe, rozpo-
wszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, 
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, skomputeryzowane badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi 
informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, 
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, specjalistyczne wyceny i ra-
porty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodar-
czej, sporządzanie ankiet biznesowych, sporządzanie 
raportów biznesowych, sporządzanie raportów gospodar-
czych, sporządzanie raportów handlowych, statystyczne ba-
dania biznesowe, statystyczne badania rynkowe, strategicz-
na analiza biznesowa, świadczenie usług w zakresie 
katalogów informacji handlowych on-line, udostępnianie 
analiz sprzedaży, udostępnianie biznesowych informacji sta-
tystycznych, udostępnianie informacji dotyczących handlu 
zagranicznego, udostępnianie informacji na temat handlu 
zagranicznego, udostępnianie informacji na temat działalno-
ści gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych 
w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, udostępnianie informacji handlowych, 
udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania da-
nych, udostępnianie informacji dotyczących handlu, udo-
stępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, 
również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub 
innych form przekazu danych, udostępnianie informacji biz-
nesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie katalogów in-
formacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji 
handlowych on-line w Internecie, udostępnianie katalogów 
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowa-
nych danych związanych z działalnością gospodarczą, udo-
stępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych, 
udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych 
z dokumentacją gospodarczą, udzielanie informacji bizneso-
wych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
udzielanie informacji handlowych, udzielanie informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint 
venture, udzielanie informacji o działalności gospodarczej 
dotyczących franchisingu, udzielanie informacji z zakresu za-
rządzania działalnością gospodarczą, usług outsourcingu 
w dziedzinie analityki biznesowej, usługi agencji informacji 
handlowej, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi dotyczące badania i informacji 

w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi dotyczące in-
formacji i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
usługi informacji biznesowej, usługi informacyjne dotyczące 
przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne i doradcze dla konsumen-
tów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi infor-
macyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informa-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-
-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, usługi porównywania rozwiązań w działalności 
gospodarczej, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie ana-
liz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usłu-
gi w zakresie badań w dziedzinie działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie informacji 
handlowej, usługi w zakresie informacji rynkowych dotyczą-
cych poziomu indeksów, usługi w zakresie informacji han-
dlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych 
baz danych, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla 
celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie 
informacji rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, 
usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów 
handlowych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w za-
kresie oceny podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie 
statystycznych informacji biznesowych, usługi w zakresie 
statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, 
usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących han-
dlu zagranicznego, usługi w zakresie wywiadu gospodarcze-
go w odniesieniu do działalności gospodarczej usługi wyce-
ny działalności gospodarczej, wycena firm, wyceny dotyczące 
spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, 
wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach 
specjalistycznych, wyceny dotyczące zarządzania działalno-
ścią gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny handlowe, 
zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządza-
niem działalnością gospodarczą, 41 elektroniczna publikacja 
tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kompu-
terowy skład drukarski [DTP], konsultacje edytorskie, multi-
medialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, 
multimedialne wydania magazynów, multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisa-
nie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], programowanie ser-
wisów informacyjnych do transmisji przez Internet, publika-
cja czasopism, publikacja broszur, publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicz-
nych on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalenda-
rzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, publikacja pod-
ręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publi-
kacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publika-
cja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, publikacje multimedialne, 
publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie cza-
sopism elektronicznych, publikowanie czasopism interneto-
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wych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie do-
kumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publi-
kowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publi-
kowanie druków, również w formie elektronicznej innych niż 
do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elek-
tronicznej, publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publiko-
wanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, kata-
logów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Interne-
cie, publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism, 
publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowa-
nie książek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych, 
publikowanie książek, magazynów, almanachów i czaso-
pism, publikowanie książek związanych z technologią infor-
macyjną, publikowanie literatury instruktażowej, publikowa-
nie materiałów drukowanych dotyczących praw własności 
intelektualnej, publikowanie materiałów drukowanych, pu-
blikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty rekla-
mowe, publikowanie materiałów drukowanych innych niż 
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie 
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publiko-
wanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, publikowanie multimedialne magazynów, czaso-
pism i gazet, publikowanie multimedialne książek, publiko-
wanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
plakatów, publikowanie podręczników szkoleniowych, pu-
blikowanie podręczników dotyczących zarządzania bizneso-
wego, publikowanie podręczników, publikowanie przewod-
ników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie recenzji, 
publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publiko-
wanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie ulotek, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redago-
wanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, in-
nych niż reklamowe, sprawozdania wiadomości, świadczenie 
usług w zakresie studiów nagrań wideo, udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, udostępnianie on-line czaso-
pism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie pu-
blikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), udostępnianie publikacji on-line [nie do po-
brania], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do po-
brania), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
[niepobieralnych], udostępnianie publikacji elektronicznych 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobra-
nia, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, usługi agencji w zakresie sprzedaży wiado-
mości dla branży nadawczej, usługi agencji w zakresie sprze-
daży reportaży do kilku stacji, usługi doradcze w zakresie 
publikowania, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji ksią-
żek, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, 
usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pi-
sanych, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów, usługi 
pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi publikacji, 
usługi publikowania w niewielkim nakładzie, usługi reporter-
skie, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż 
do celów reklamowych, usługi w zakresie publikacji biulety-
nów, usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w za-

kresie publikacji książek, usługi w zakresie publikowania 
on-line, usługi wydawania publikacji periodycznych i nie-
periodycznych innych niż teksty reklamowe, usługi wydaw-
nicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydaw-
nicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i cza-
sopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukar-
skich, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skom-
puteryzowanych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, 
wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie ga-
zet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wypo-
życzanie czasopism, wypożyczanie gazet i czasopism.

(210) 475854 (220) 2017 08 27
(731) PORTICO MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) PORTICO MARINA

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospo-
darczej w zakresie budownictwa, zarządzanie projektami 
w działalności gospodarczej z zakresu budownictwa, analizy 
rynku nieruchomości, raporty i badania rynkowe dotyczące 
nieruchomości, raporty z analiz rynku nieruchomości, gro-
madzenie danych (dla osób trzecich) dotyczących transakcji 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 36 administrowanie 
inwestycjami na rynku nieruchomości, zarządzanie projek-
tami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości na zlecenie 
inwestora, usługi zarządzenia inwestycjami w zakresie nie-
ruchomości, zarządzenie finansowe dotyczące inwestycji 
w nieruchomości, pośrednictwo inwestycyjne na rynku 
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, informacje 
inwestycyjne na rynku nieruchomości, doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestycji w nieru-
chomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
finansowanie inwestycji budowlanych, usługi kredytowania 
nieruchomości, pozyskiwanie kapitału, analizy w zakresie 
inwestycji w nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi 
dotyczące kontroli kosztów inwestycyjnych na rynku nie-
ruchomości, ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów 
realizacji na rynku nieruchomości, usługi developerskie w za-
kresie finansowania, wycena związana z projektowaniem 
budynków, prowadzenie inwestycji budowlanych, admini-
strowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, zarządzanie port-
felem nieruchomości, usługi gwarancyjne, usługi związane 
z programami gwarancyjnymi, wynajem nieruchomości, 
dzierżawa i wynajem budynków, dzierżawa i wynajem po-
mieszczeń handlowych, dzierżawa i wynajem zakwaterowa-
nia stałego, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 
37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, zarządza-
nie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządza-
nie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowa-
nia, budowy i odnawiania budynków (nadzór budowlany).
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(210) 475855 (220) 2017 08 28
(731) OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) werbeo

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych do celów rekrutacji pracowników, biura pośred-
nictwa pracy.

(210) 475857 (220) 2017 08 28
(731) ZAWOJSKI RAFAŁ, Szczecin
(540) RaDent STOMATOLOGIA PROTETYKA

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 protezy dentystyczne, 44 usługi dentystycz-
ne, usługi ortodontyczne.

(210) 475860 (220) 2017 08 28
(731) KONECKI ARTUR, Lędziny
(540) BESAGE

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, piloty [urządzenia do zdal-
nego sterowania], 35 usługi sprzedaży detalicznej za pośred-
nictwem sieci Internet w związku z mobilnymi aplikacjami 
i pilotami [urządzeniami do zdalnego sterowania].

(210) 475862 (220) 2017 08 28
(731) JAROCKA BARBARA, Leśny Rów
(540) JAROCCY GOSPODARSTWO ROLNO - HODOWLANE

(531) 03.04.18, 07.15.22, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 44 rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpy-
lanie rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków 
ochrony roślin do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, 
rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów 
i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnic-
twie, uprawa roślin, wysiew nasion, zwalczanie szkodników 
w rolnictwie, powierzchniowy rozsiew nawozów, usługi ho-
dowli zwierząt.

(210) 475864 (220) 2017 08 28
(731) SOKÓLSKI MATEUSZ MIKOŁAJ, Wielkie Lniska
(540) ROGÓŹNO ZAMEK GOSPODARSTWO ROLNE

(531) 02.01.13, 03.03.01, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 44 rozpylanie rolniczych środków chemicznych, 
rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych, roz-
siewanie nawozów, uprawa roślin, wysiew nasion, zwalcza-
nie chwastów, zwalczanie szkodników w rolnictwie, usługi 
hodowli zwierząt.

(210) 475867 (220) 2017 08 28
(731) BOGDAŃSKI BARTŁOMIEJ BROWARNIA  

SOBÓTKA GÓRKA, Sobótka
(540) PIWO SOBÓTKA GÓRKA

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.

(210) 475870 (220) 2017 08 28
(731) MATCHPOINT M.W. MATYJA SPÓŁKA JAWNA, Ślęza
(540) MATCHPOINT tennis & sports club

(531) 21.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 badania działalności gospodarczej i badania 
rynkowe, badania opinii publicznej, rynkowe badania opinii 
publicznej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 41 wypożyczanie sprzętu 
sportowego z wyjątkiem pojazdów, obsługa sal gier, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń 
fizycznych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypo-
czynkowej, 43 usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], świadczenie usług 
przez hotele i motele, usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, kawiarnia.
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(210) 475885 (220) 2017 08 28
(731) SOBIECH JAROSŁAW, Warszawa
(540) Sobpol
(510), (511) 7 alternatory elektryczne do pojazdów lądo-
wych, generatory elektryczne do stosowania w sytuacjach 
awaryjnych, generatory elektryczności, generatory zasilania 
bezprzerwowego, grupy generatorów elektrycznych, prze-
nośne generatory energii elektrycznej, przenośne generato-
ry prądu elektrycznego, zasilacze awaryjne UPS [maszyny] 
do wytwarzania prądu elektrycznego, zasilacze elektryczne 
[generatory], zestawy generatorów elektrycznych, zestawy 
generatorów prądu elektrycznego, 9 aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, elektryczne zespoły sieci zasilającej, jednostki ener-
gii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, 
konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, przetworniki 
prądu stałego/prądu zmiennego, statyczne systemy i urzą-
dzenia do uziemiania, urządzenia do nieprzerywalnego zasi-
lania energii [zasilacze UPS], urządzenia do nieprzerywalnego 
zasilania elektrycznego [baterie], urządzenia do regulowane-
go zasilania, urządzenia energetyczne sieci zasilających, urzą-
dzenia przetwornikowe, wskaźniki bezpiecznego obciążenia, 
wskaźniki [elektryczność], wskaźniki kolejności faz, wskaźniki 
obciążenia, 37 budowa autostrad, budowa biur, budowa 
bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa domów, budowa domów na zamó-
wienie, budowa dróg, budowa dróg na zamówienie, budo-
wa elektrowni wiatrowych, budowa elektrowni wodnych, 
budowa fabryk, budowa fabryk na zamówienie, budowa fa-
lochronów, budowa fundamentów, budowa fundamentów 
budynków, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej, budowa galerii, budowa hal sportowych, 
budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa ma-
gazynów, budowa i ustawianie stoisk, podiów i budek wysta-
wowych, budowa, instalacja i naprawa podwodna, budowa 
jezdni, budowa kabin, budowa kominów, budowa komplek-
sów biznesowych, budowa konstrukcji do przechowywania 
ropy naftowej, budowa konstrukcji do transportu ropy nafto-
wej, budowa konstrukcji do transportowania gazu natural-
nego, budowa konstrukcji do wydobywania ropy naftowej, 
budowa konstrukcji do wydobywania gazu ziemnego, bu-
dowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładze-
nie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, budowa kon-
strukcji podziemnych, budowa konstrukcji stalowych na bu-
dynki, budowa kotłów nuklearnych, budowa kuchni, budo-
wa linii kolejowych, budowa lotnisk, budowa mostów, 
budowa mostów na zamówienie, budowa nieruchomości 
[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
przemysłowych, budowa obiektów do celów sportowych, 
budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiek-
tów do magazynowania gazu naturalnego, budowa obiek-
tów inżynierii wodno-lądowej, budowa obiektów medycz-
nych, budowa obiektów publicznych, budowa obiektów 
rolnych, budowa obiektów sportowych, budowa obiektów 
wypoczynkowych, budowa okrętów wojennych, budowa 
osłon, budowa pali, budowa parkingów wielopoziomowych, 
budowa pasaży podziemnych, budowa pieców przemysło-
wych, budowa platform eksploatacyjnych, budowa platform 
poszukiwawczych, budowa pływalni, budowa podkładów 
pod drogi, budowa podłóg, budowa podtorza, budowa po-
mieszczeń, budowa portów, budowa przeszklonych po-
mieszczeń, budowa przybudówek, budowa rafinerii ropy 

naftowej, budowa reaktorów jądrowych, budowa rurocią-
gów, budowa rurociągów eksploatacyjnych, budowa ruro-
ciągów naftowych, budowa rurociągów poszukiwawczych, 
budowa saun, budowa schodów z drewna, budowa ścian, 
budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścian 
osłonowych, budowa ścian szczelinowych, budowa ścianek 
działowych, budowa sieci autostrad, budowa sieci transpor-
tu podziemnego, budowa sklepów, budowa śluz, budowa 
stajni, budowa stalowych wyrobów, budowa statków, budo-
wa statków na zamówienie, budowa stoisk i sklepów targo-
wych, budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, 
budowa stoisk wystawowych, budowa stropów, budowa 
systemów odwadniających, budowa systemów ścieków, bu-
dowa szklarni, budowa szkół, budowa szpitali, budowa szy-
bów podziemnych, budowa szybów wentylacyjnych, budo-
wa tam, budowa terenów sportowych, budowa tuneli, 
budowa ulic, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, 
budowa w ramach robót publicznych, budowa wałów 
obronnych, budowa wież telekomunikacyjnych, budowa 
[wznoszenie i szklenie] oranżerii, budowa [wznoszenie 
i szklenie] budynków ogrodowych, budowa zakładów prze-
mysłowych, budowa zakładów wzbogacania uranu, budowa 
znaków, budowanie domów, budowanie dróg kolejowych, 
budowanie jachtów, budowanie konstrukcji żelbetowych 
przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, 
budowanie mol, budowanie mostów, budowanie nierucho-
mości, budowanie platform [tarasów], budowanie statków 
marynarki wojennej, budowlana (informacja -), budowlany 
sprzęt (wynajem -), budownictwo, budownictwo morskie, 
budownictwo okrętowe, budownictwo podwodne, budow-
nictwo podziemne, budownictwo portowe, budownictwo 
wodno-lądowe, budownictwo wodno-lądowe w zakresie 
nawadniania, burzenie konstrukcji, czyszczenie silników elek-
trycznych, czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod 
wysokim ciśnieniem, demontaż energetycznych linii przesy-
łowych, demontaż maszyn, doładowywanie akumulatorów, 
doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, doradztwo inży-
nieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi bu-
dowlane), instalacja systemów komputerowych, instalacja 
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektro-
energetycznych, instalacja systemów zarządzania ruchem, 
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urzą-
dzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja 
urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja urządzeń elek-
trycznych i generatorów prądu, instalacja urządzeń elek-
trycznych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja 
urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń oświetlenio-
wych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń 
wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanaliza-
cyjnych, instalacja wind, instalowanie bezprzewodowego 
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych 
sieci komputerowych, instalowanie generatorów prądu, insta-
lowanie i naprawa komputerów, instalowanie i naprawa pie-
ców, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 
komputerów, instalowanie, konserwacja i naprawa wind 
i dźwigów, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego, montaż i konserwacja instalacji fotowolta-
icznych, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu, 
nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiek-
tów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany w zakresie 
projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór nad budowa-
niem konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór 
nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlany-
mi, nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzorowanie bu-
downictwa podwodnego, nadzorowanie konstruowania 
budynków, naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rol-
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niczych, naprawa sprzętu elektrycznego, naprawa sprzętu 
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa 
sprzętu komputerowego, naprawa urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń oświetlenio-
wych, remont nieruchomości, remontowanie budynków, re-
nowacja instalacji elektrycznych, rozbieranie dróg, rozbiórka 
budynków, rozbiórka konstrukcji, serwisowanie sieci elek-
trycznych, układanie i zakopywanie kabli, układanie kabli, 
układanie kabli naziemnych, układanie kabli w budynkach 
do przekazu telekomunikacyjnego, układanie kabli ziem-
nych, układanie nawierzchni drogowych, układanie parkie-
tów, układanie płytek podłogowych, układanie podłóg war-
stwowych, układanie pokryć podłogowych, układanie 
pokryć sufitów, układanie przewodów głównych, usługi bru-
karskie, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi 
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane 
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi bu-
downictwa podziemnego wodno-lądowego, usługi budow-
nictwa wodno-lądowego, usługi charytatywne, mianowicie 
budownictwo, usługi doradcze w zakresie remontów bu-
dynków, usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, 
usługi doradztwa budowlanego, wynajem i konserwacja po-
destów roboczych, wynajem koparek, wynajem ładowarek 
przegubowych, wynajem minikoparek, wynajem narzędzi, 
wynajem narzędzi budowlanych, wynajem sprzętu do robót 
ziemnych i koparek, zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, zarządzanie projektem budowy.

(210) 475888 (220) 2017 08 28
(731) DRAGOJEW MAKSYM ERPROF, Piotrków Trybunalski
(540) ERPROF

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 17 rury do wody, linie kroplujące, taśmy kro-
plujące, złączki do rur, 19 materiały z tworzyw sztucznych, 
obrzeża, 24 tkaniny, nietkane materiały tekstylne z włókniny 
polipropylenowej typu spun-bond.

(210) 475889 (220) 2017 08 28
(731) KONARSKI ANDRZEJ AKWARYSTYCZNY24, Świdwin
(540) AKWAPEDIA
(510), (511) 41 udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
z dziedziny akwarystyki.

(210) 475920 (220) 2017 08 29
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ILA 250 EC
(510), (511) 5 fungicydy.

(210) 475921 (220) 2017 08 29
(731) LEASINGTEAM PROFESSIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Professional’ RECRUITING MADE SIMPLE

(531) 24.17.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą metod 
psychotechnicznych.

(210) 475937 (220) 2017 08 29
(731) FUNDACJA JAZZ JAMBOREE, Warszawa
(540) jazz forum The European Jazz Magazine

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 płyty, kasety, nośniki z nagraniami audio i vi-
deo, 16 gazety, czasopisma, książki, katalogi, kalendarze, pla-
katy, afisze, 41 edukacja, nagrywanie filmów, organizowanie 
koncertów, festiwali, pokazy, usługi agencji artystycznej, 
usługi wydawnicze, 42 tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich.

(210) 475942 (220) 2017 08 29
(731) VIOLONCELLISTA BEATA BATEK, Legionowo
(540) TASMAN

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 4 benzyna do zapalniczek, 8 scyzoryki, narzędzia 
ręczne wielofunkcyjne, 34 zapalniczki.

(210) 475944 (220) 2017 08 29
(731) KAPRAL ŁUKASZ F.H.U. KAPRI, Wrocław
(540) BONYFISH THE POWER OF TECHNOLOGY

(531) 03.09.01, 03.09.05, 03.09.10, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 adaptery do piór wycieraczek do pojazdów, 
aerodynamiczne elementy do nadwozi pojazdów, aerody-
namiczne owiewki do pojazdów, akcesoria do rowerów 
do przewożenia bagażu, akcesoria do rowerów do przewo-
żenia napojów, alarmowe systemy bezpieczeństwa do po-
jazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bez-
pieczeństwa do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy 
do pojazdów mechanicznych, alarmy dźwiękowe (antywła-
maniowe) do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] 
do pojazdów, alarmy przeciwwłamaniowe do samochodów 
osobowych, alarmy ruchu wstecznego pojazdów, alarmy 
zdalne do pojazdów lądowych, amortyzatory [części pojaz-
dów], amortyzatory do motocykli, amortyzatory do pojaz-
dów, amortyzatory do rowerów, amortyzatory do samo-
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chodów, amortyzatory do zawieszeń pojazdów, 
amortyzatory do motocykli, amortyzatory kierownicy [czę-
ści motocykli], amortyzatory kierownicy [części motocykli], 
amortyzatory pneumatyczne do amortyzowania foteli kie-
rowcy, amortyzatory pneumatyczne do amortyzowania ka-
bin kierowcy, amortyzatory pneumatyczne do zespołów 
zawieszenia pojazdów do amortyzowania siedzenia i kabiny 
kierowcy, amortyzatory stanowiące części zawieszeń pojaz-
dów, amortyzatory zawieszenia do pojazdów, amortyzatory 
zawieszenia do samochodów, amortyzatory zawieszenia 
w pojazdach, antypoślizgowe [urządzenia -] do opon pojaz-
dów, antypoślizgowe łańcuchy do kół pojazdów, antypośli-
zgowe łańcuchy na opony pojazdów, antypoślizgowe przy-
rządy do opon pojazdów, antywłamaniowe blokady 
do użytku na samochodowych kierownicach, autobusy 
i części konstrukcyjne do nich, automatyczne skrzynie bie-
gów do pojazdów lądowych, automatyczne skrzynie bie-
gów do samochodów osobowych, bagażniki dachowe, ba-
gażniki dachowe do pojazdów w postaci pojemników 
[boksów] do przewożenia ładunków, bagażniki dla motocy-
kli, bagażniki dla rowerów, bagażniki dla motocykli, bagażni-
ki do pojazdów, bagażniki do przewożenia ładunku do po-
jazdów, bagażniki do rowerów, bagażniki do transportu nart 
na pojazdach, bagażniki do użytku na pojazdach, bagażniki 
mocowane do maski pojazdu, bagażniki mocowane na po-
krywie bagażnika pojazdów, bagażniki na dach do samo-
chodów osobowych, bagażniki na dach samochodu, ba-
gażniki na narty do samochodów, bagażniki na narty 
do samochodów silnikowych, bagażniki na narty do użytku 
na pojazdach, bagażniki na rowery, bagażniki na rowery 
do pojazdów, bagażniki na torby do rowerów, bagażniki ro-
werowe, bagażniki samochodowe na koło zapasowe, ba-
gażniki samochodowe na narty, bezpieczeństwo (pasy -) 
do siedzeń w pojazdach, bębny hamulcowe, bębny hamul-
cowe do pojazdów, bębny hamulcowe do pojazdów lądo-
wych, bieżniki do bieżnikowania opon, bieżniki do bieżniko-
wania opon pojazdów inżynierii wodno-lądowej, bieżniki 
do bieżnikowania opon pojazdów służby leśnej, bieżniki 
do bieżnikowania opon pojazdów używanych w inżynierii 
wodno-lądowej, bieżniki do opon, bieżniki opon, bieżniki 
opon gumowe, bieżnikowane opony, blokady kierownicy, 
bloki pędne do pojazdów lądowych, błotniki, błotniki [czę-
ści do pojazdów lądowych], błotniki [do samochodów], 
błotniki do ciężarówek, błotniki do dwukołowych pojazdów 
silnikowych lub rowerów, błotniki do motocykli, błotniki 
do pojazdów, błotniki do rowerów, błotniki do motocykli, 
boksy dachowe [bagażniki samochodowe], chlapacze [błot-
niki] do rowerów, chlapacze do pojazdów, ciężarki do wy-
ważania kół pojazdów, ciężarówki do transportu gokartów, 
cylindry amortyzujące [części do pojazdów], cylindry ha-
mulca głównego, cylindry hamulcowe, cylindry hamulcowe 
do pojazdów, cylindry hamulcowe do pojazdów lądowych, 
cylindry kompensujące do hamulców pojazdów, cylindry 
sprzęgieł do pojazdów lądowych, części blacharskie do ka-
roserii pojazdów [ukształtowane], części do mocowania far-
tucha błotnika, części do modyfikowania karoserii samo-
chodowych sprzedawane w postaci zestawów, części 
do przenoszenia napędu [pasy] do pojazdów lądowych, 
części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, części ha-
mulcowe do samochodów, części hamulców do pojazdów 
z materiałów mających właściwości cierne, części karoserii 
do pojazdów, części karoserii wozów, części konstrukcyjne 
do autobusów, części konstrukcyjne do ciężarówek, części 
konstrukcyjne do karetek, części konstrukcyjne do motocy-
klów, części konstrukcyjne do pociągów, części konstrukcyj-
ne do półciężarówek, części konstrukcyjne do samocho-
dów, części konstrukcyjne do motocyklów, części 

konstrukcyjne rowerów, części nadwozia pojazdów, części 
pędne [inne niż pasy] do pojazdów lądowych, części prze-
kładni zębatych do pojazdów lądowych, części wykończe-
nia wnętrza samochodów, częściowo dopasowane pokrow-
ce do pojazdów, czopy osi pojazdów, dachy przesuwane 
do pojazdów, dachy przesuwne do pojazdów lądowych, 
dachy przesuwne do pojazdów mechanicznych, dachy wi-
nylowe do pojazdów, dachy wozów, daszki na przednie szy-
by [części do pojazdów], daszki przeciwsłoneczne [części 
do pojazdów], daszki przeciwsłoneczne [pasy] na przednią 
szybę pojazdu, daszki przeciwsłoneczne do samochodów, 
daszki przeciwsłoneczne stanowiące części karoserii pojaz-
dów, deflektory powietrza do pojazdów, deski rozdzielcze, 
deski rozdzielcze do samochodów, dętki, dętki [do dwuko-
łowych pojazdów mechanicznych lub rowerów], dętki 
[do opon samochodowych], dętki [łatki samoprzylepne 
kauczukowe do reperacji -], dętki do kół pojazdów, dętki 
do kół pojazdów leśniczych, dętki do opon, dętki do opon 
motocykli, dętki do opon pneumatycznych!, dętki do opon 
pneumatycznych! do kół pojazdów, dętki do opon pojaz-
dów, dętki do opon motocykli, dętki do rowerów, dętki ogu-
mienia do kół pojazdów, dętki ogumienia rowerowego, dęt-
ki pneumatyczne do kół pojazdów, dętki rowerowe, 
dodatkowe składane siedzenia elektryczne z tylu pojazdów, 
dopalacze do silników pojazdów lądowych, dopasowane 
okładziny do przestrzeni załadunkowych w ciężarówkach, 
dopasowane pokrowce na deski rozdzielcze do pojazdów, 
dopasowane pokrowce na kierownice do pojazdów, dopa-
sowane pokrowce na motocykle, dopasowane pokrowce 
na pikapy, dopasowane pokrowce na pojazdy, dopasowane 
pokrowce na rowery, dopasowane pokrowce na samocho-
dy osobowe, dopasowane pokrowce na siedzenia do użyt-
ku w samochodach, dopasowane pokrowce na motocykle, 
dopasowane pokrycia do wózków golfowych wyposażo-
nych w silnik, dopasowane wkładki do przestrzeni ładunko-
wej pojazdów, drągi holownicze, drążki skrętne / stabilizato-
ry poprzeczne (elementy zawieszenia pojazdów lądowych], 
drążki skrętne do pojazdów, drążki skrętne do samochodów, 
drążki skrętne do zawieszeń pojazdów lądowych, drewnia-
ne siedzenia do pojazdów, drzwi boczne do pojazdów, 
drzwi do pojazdów, drzwi do samochodów, dyferencjały 
[części pojazdów lądowych], dyferencjały do pojazdów lą-
dowych, dyferencjały napędu do pojazdów lądowych, dysz-
le holownicze do pojazdów, dyszle holownicze do przy-
czep, dzwonki do motocykli, dzwonki do rowerów, dzwonki 
do motocykli, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 
dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, dźwięko-
we sygnały ostrzegawcze do motocykli, dźwignie do sprzę-
gieł do pojazdów lądowych, dźwignie hamulcowe do po-
jazdów, dźwignie hamulców do rowerów, dźwignie 
hamulców ręcznych do pojazdów, dźwignie kontrolne kie-
rownicy [części motocykli], dźwignie kontrolne kierownicy 
[części motocykli], dźwignie zmiany biegów [części do mo-
tocykli], dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], 
dźwignie zmiany biegów do pojazdów lądowych, dźwignie 
zmiany biegów do samochodów, dżojstiki do pojazdów, 
elastyczne wały do pojazdów lądowych, elektryczne insta-
lacje antywłamaniowe do pojazdów, elektryczne klaksony 
do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do po-
jazdów lądowych, elektryczne napędy do pojazdów, elek-
tryczne sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, elektrycz-
ne szyberdachy do pojazdów, elektryczne urządzenia 
zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, elektrycz-
ne zapalniczki do pojazdów lądowych, elektryczne skutery 
jednokołowe, elementy do hamulców do pojazdów, ele-
menty do karoserii pojazdów, elementy konstrukcyjne karo-
serii pojazdów, elementy sprzęgła i przekładni maszyno-
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wych do pojazdów lądowych, elementy wykończeniowe 
do wnętrz samochodów, elementy zębate do pojazdów lą-
dowych, faktury bieżników opon, fotele samochodowe, fo-
tele wyścigowe do samochodów, foteliki bezpieczeństwa 
do pojazdów, foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, 
fragmenty nośne do ram podwozia pojazdów, gałki dźwigni 
zmiany biegów do pojazdów, gałki dźwigni zmiany biegów 
do pojazdów lądowych, gąsienice do pojazdów pancer-
nych, gąsienice do traktorów, gąsienicowy układ bieżny 
do pojazdów [taśmy gąsienicowe], gokarty, gumowe bieżni-
ki opon, gumowe paski ochronne do drzwi pojazdów, haki 
[sprzęgi do przyczep] do pojazdów, haki holownicze, haki 
holownicze do pojazdów, hamulce [części rowerów], ha-
mulce do pojazdów, hamulce do pojazdów lądowych, ha-
mulce do rowerów, hamulce do samochodów osobowych, 
hamulce kierunkowe, hamulce klockowe do pojazdów lądo-
wych, hamulce kół, hamulce stożkowe do pojazdów lądo-
wych, hamulce tarczowe, hamulce tarczowe do pojazdów 
lądowych, hamulce taśmowe do pojazdów lądowych, ha-
mulcowe części do pojazdów, hamulcowe klocki do pojaz-
dów lądowych, harmonie do autobusów przegubowych, 
hydrauliczne hamulce obręczowe, hydrauliczne hamulce 
obręczowe do rowerów, hydrauliczne hamulce tarczowe, 
hydrauliczne hamulce tarczowe do rowerów, hydrauliczne 
jednostki przekazania napędu do pojazdów lądowych, hy-
drauliczne przetworniki momentu obrotowego do pojaz-
dów lądowych, hydrauliczne serwozawory stanowiące czę-
ści systemów hamulcowych pojazdów, hydrauliczne 
serwozawory stanowiące części systemów hydraulicznych 
pojazdów, hydrauliczne sprzęgła do pojazdów lądowych, 
hydrauliczne sprzęgła z integralnymi amortyzatorami, 
do pojazdów lądowych, hydrauliczne systemy kontrolne 
do pojazdów, instalacje elektryczne zapobiegające kradzie-
ży i włamaniom do pojazdów, izolowane części nadwozia 
pojazdów, izolowane karoserie pojazdów, jałowe koła paso-
we do pojazdów lądowych, jednostki sterujące do pneuma-
tycznych układów napędowych do pojazdów lądowych, 
kabiny pojazdów, kadłuby skrzynki przekładniowej do po-
jazdów lądowych, karoserie do pojazdów, karoserie do po-
jazdów lądowych, karoserie do pojazdów mechanicznych, 
karoserie do przyczep, karoserie pojazdów, kauczuk [łatki 
przylepne z -] do naprawy dętek, kierownice, kierownice 
[części do pojazdów], kierownice [części do rowerów], kie-
rownice [części motocykli], kierownice [części motocykli], 
kierownice [rowerowa, motocyklowa], kierownice [rowero-
wa, motocyklowa], kierownice do motocykli, kierownice 
do rowerów, kierownice do samochodów, kierownice 
do motocykli, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do po-
jazdów, kierunkowskazy do pojazdów lądowych, kierun-
kowskazy do rowerów, kierunkowskazy do samochodów, 
klaksony do pojazdów, klaksony do pojazdów mechanicz-
nych, klaksony do używania podczas mgły w pojazdach, 
klaksony rowerowe, klaksony samochodowe, klamki 
do drzwi pojazdów lądowych, klamki do drzwi samochodo-
wych, klapy zapobiegające rozchlapywaniu do pojazdów, 
klipsy przystosowane do mocowania części samochodo-
wych do nadwozi, klocki cierne hamulców tarczowych 
do układów hamulcowych w pojazdach, klocki hamulcowe 
[części rowerów], klocki hamulcowe do pojazdów, klocki ha-
mulcowe do pojazdów lądowych, klocki hamulcowe do sa-
mochodów, kolce antypoślizgowe do opon pojazdów, kol-
ce do opon, kolumny kierownicy do pojazdów, koła, koła 
[części do pojazdów lądowych], koła (części rowerów], koła 
cierne do pojazdów lądowych, koła do gokartów, koła 
do motocykli, koła do pojazdów, koła do pojazdów lądo-
wych, koła do rowerów, koła do gokartów, koła do motocy-
kli, koła łańcuchowe do motocykli, koła łańcuchowe do po-

jazdów lądowych, koła łańcuchowe do rowerów, koła 
łańcuchowe do motocykli, koła pasowe do pojazdów lądo-
wych, koła podporowe do pojazdów, koła pojazdów, koła 
rowerowe, koła samochodowe, koła tarczowe [części rowe-
rów], koła toczne do pojazdów, koła zębate [części rowero-
we], koła zębate do napędów motocyklowych, koła zębate 
do napędów motocyklowych, koła zębate do pojazdów lą-
dowych, koła zębate do przekładni samochodów wyścigo-
wych, koła zębate do rowerów, koła zębate do silników po-
jazdów lądowych, koła zębate łańcuchowe, koła zębate 
łańcuchowe do pojazdów lądowych, koła zębate napędowe 
do pojazdów lądowych, koła zębate przerzutek tylnych, koła 
zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, 
koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, kołpaki, kołpaki 
[do pojazdów], kołpaki do kół, kołpaki kół, kominy do loko-
motyw, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, kon-
strukcje kadłubowe do pojazdów, kontenery do transportu 
zwierząt w postaci nadwozi pojazdów, końcówki do kierow-
nicy rowerowej, końcówki rączek kierownicy [części rowe-
rów], korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części 
silników, korby [części pojazdów lądowych], korby rowero-
we, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, korki 
do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, korki wlewu 
do zbiorników paliwa do pojazdów, korki wlewu paliwa 
w pojazdach, korpusy opon, kosze przystosowane do rowe-
rów, kółka boczne do nauki jazdy na rowerze, kółka do wóz-
ków do supermarketów, kółka samonastawne do wózków, 
kółka samonastawne do wózków [pojazdy], laminowane 
metalem resory piórowe do zawieszeń pojazdów, leżanki 
monterskie do użytku w badaniu podwozi samochodów, 
linki hamulcowe [części motocykli], linki hamulcowe [części 
motocykli], linki hamulcowe do rowerów, linki hamulców 
do pojazdów, linowe wózki szynowe, lusterka boczne 
do pojazdów, lusterka do pojazdów, lusterka do pojazdów 
[lusterka wsteczne], lusterka wsteczne, lusterka wsteczne 
[części do pojazdów], lusterka wsteczne do pojazdów, lu-
sterka wsteczne do zamontowania na zewnątrz, lusterka 
wsteczne do zamontowania wewnątrz, lusterko do pojazdu, 
łańcuchy [części rowerów], łańcuchy antypoślizgowe, łańcu-
chy antypoślizgowe na opony, łańcuchy do motocykli, łań-
cuchy do napędzania do pojazdów drogowych, łańcuchy 
do przekładni do pojazdów lądowych, łańcuchy do rowe-
rów, łańcuchy do samochodów, łańcuchy do samochodów 
[przeciwpoślizgowe], łańcuchy do samochodów osobo-
wych, łańcuchy do motocykli, łańcuchy na opony [części 
do pojazdów lądowych], łańcuchy napędowe [części rowe-
rowe], łańcuchy napędowe do motocykli, łańcuchy napędo-
we do napędzania pojazdów lądowych, łańcuchy napędo-
we do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do silników 
pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do motocykli, 
łańcuchy ochronne do opon, łańcuchy ogniwowe do celów 
napędowych [do pojazdów lądowych], łańcuchy przeciw-
poślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy samochodowe 
[jazda], łańcuchy sworzniowe tulejkowe do pojazdów lądo-
wych, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych, 
łańcuchy śniegowe na koła [części do pojazdów lądowych], 
łańcuchy śniegowe na koła pojazdów, łańcuchy terenowe 
na koła pojazdów, łatki do naprawy opon, łatki do opon, łat-
ki gumowe do naprawy dętek pojazdów, łatki gumowe 
do naprawy opon pojazdów, łaty do naprawiania opon po-
jazdów, łaty do opon, łaty na dętki do opon, łączniki do użyt-
ku ze sprzęgłami do pojazdów lądowych, łączniki hydrau-
liczne do pojazdów, łopatki turbin będące częściami 
do silników pojazdów lądowych, łoża silnika do pojazdów 
lądowych, łożyska kół do pojazdów lądowych, łożyska osio-
we do pojazdów lądowych, manetki obrotowe do motocy-
kli, manetki obrotowe do rowerów, manetki obrotowe 
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do motocykli, maski do pojazdów, maski silników do pojaz-
dów, maskownice do pojazdów, materiały do latania dętek 
do opon, materiały do naprawy opon, mechaniczne skrzy-
nie biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy do regu-
lacji otwarcia szyb do okien pojazdów, mechanizmy napę-
dowe [części pojazdów lądowych], mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe do pojaz-
dów lądowych [mechaniczne], mechanizmy napędowe zę-
bate do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, 
w tym silniki do pojazdów lądowych, mechanizmy napę-
dów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, 
mechanizmy otwierania dachu do pojazdów, mechanizmy 
przekładniowe do pojazdów lądowych, mechanizmy prze-
noszenia mocy do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzę-
gła do samochodów, mechanizmy wywrotkowe, części cię-
żarówek i wagonów, mechanizmy zmiany biegów 
do pojazdów lądowych, mechanizmy zwrotnicze do pojaz-
dów, metalowe blokady do haków holowniczych do pojaz-
dów, metalowe dzwonki do rowerów, metalowe haki ho-
lownicze do pojazdów, metalowe kolce do opon pojazdów, 
metalowe okratowania do wlotów chłodnic pojazdów, miej-
sca leżące (do spania] w pojazdach, mieszki dźwigni zmiany 
biegów dla samochodów, mieszki na dźwignię zmiany bie-
gów, miękkie dachy do pojazdów mechanicznych, misy ole-
jowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, 
mocowania blokujące do użytku z pasami bezpieczeństwa 
do pojazdów, mocowania do noszenia [podnoszenia] ła-
dunków do pojazdów mechanicznych, mocowania haków 
holowniczych, modułowe układy podwozi do pojazdów, 
moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, mostki 
kierownicy [części rowerowe], motocykle, motocykle 
do motocrossu, motocykle motocrossowe, motorowery, na-
dajniki alarmów cofania wykorzystujące ultradźwięki 
do użytku w pojazdach, nadajniki ostrzegawcze cofania 
do użytku w pojazdach, nadmuchiwane poduszki powietrz-
ne do użytku w pojazdach w celu zapobiegania obraże-
niom w wypadkach, nadmuchiwane siedzenia do pojaz-
dów, nadwozia do pojazdów mechanicznych, nadwozia 
pojazdów, nadwozia pojazdów mechanicznych, nadwozia 
samochodowe, nadwozia wywrotek do ciężarówek, nakład-
ki na pedały rowerowe, nakładki na szprychy rowerowe, na-
kładki widelca [części rowerów], nakrętki do szpilek piast 
w kołach pojazdów, nakrętki do zbiorników paliwa do sa-
mochodów, nakrętki na wentyle do opon pojazdów, napę-
dy elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe 
elektryczne do pojazdów lądowych, napinacze do szprych 
do kół, napinacze pasów bezpieczeństwa, narożniki ochron-
ne przystosowane do wózków, narty (bagażniki na -) do sa-
mochodów, nieelektryczne pierścienie sprzęgające [części 
do silników pojazdów lądowych], nieelektryczne tuleje 
sprzęgłowe [części silników do pojazdów lądowych], noski 
rowerowe, nóżki do rowerów, nóżki motocyklowe, nóżki 
motocyklowe, obciążniki do fartuchów błotników, obręcze 
do kół samochodowych, obręcze do piast kół, obręcze kół 
do motocykli, obręcze kół do pojazdów, obręcze kół do ro-
werów, obręcze kół do samochodów osobowych, obręcze 
kół do motocykli, obręcze kół pojazdów, obręcze kół rowe-
rów, obręcze ochronne z gumy do błotników ciężarówek, 
obręcze ochronne z gumy do błotników samochodów, ob-
rotowe amortyzatory hydrauliczne do pojazdów, obrotowe 
hydrauliczne amortyzatory do pojazdów, obrotowe silniki 
hydrauliczne do pojazdów lądowych, obudowy skrzyni bie-
gów do pojazdów lądowych, obwody hydrauliczne do po-
jazdów, obwody hydrauliczne do samochodów, ochrania-
cze na klamki samochodowe do zapobiegania 
zarysowaniom, ochraniacze przed zadrapaniem do pojaz-
dów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, ochraniacze 

zderzaków do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w ta-
picerce w pojazdach, ochronne osłony termiczne do pojaz-
dów, ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], 
ochronne pokrowce do pojazdów (ukształtowane], ochron-
ne pokrycia do siedzeń pojazdów [dopasowane], oczka ho-
lownicze, okładziny do pojazdów, okładziny do przestrzeni 
załadunkowych w ciężarówkach, okładziny hamulcowe 
do pojazdów, okładziny hamulców, okładziny sufitowe 
do pojazdów, okładziny szczęk hamulca do samochodów, 
okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów lądowych, 
okna do przyczep, okna do samochodów osobowych, okna 
pojazdów wyposażone w urządzenia grzewcze, okratowa-
nia do wlotów chłodnic pojazdów z materiałów niemetalo-
wych, okrycia siodełek do rowerów, oparcia do siedzeń po-
jazdów, oparcia pasażerów do motocykli, oparcia pasażerów 
do rowerów, oparcia pasażerów do motocykli, oparcia przy-
stosowane do użytku w pojazdach, opony, opony bezdęt-
kowe do kół rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, 
opony do autobusów, opony do kół podwozia samolotu, 
opony do kół pojazdów, opony do kół pojazdów leśnych, 
opony do kół pojazdów mechanicznych, opony do motocy-
kli, opony do pojazdów, opony do pojazdów ciężarowych, 
opony do pojazdów dostawczych, opony do pojazdów 
dwukołowych, opony do pojazdów lądowych, opony 
do pojazdów mechanicznych, opony do pojazdów rolni-
czych, opony do rowerów dla dzieci, opony do samocho-
dów, opony do motocykli, opony pełne do kół pojazdów, 
opony pneumatyczne, opony pneumatyczne do samocho-
dów, opony pneumatyczne i dętki do motocykli, opony 
pneumatyczne i dętki do motocykli, opony regenerowane, 
opony rowerowe, opony rowerowe bezdętkowe, opony sa-
mochodowe [środki antypoślizgowe do -], opony z kolcami 
do pojazdów, opony z kolcami wspomagające przyczep-
ność pojazdów na lodzie, opony z kolcami wspomagające 
przyczepność pojazdów na śniegu, opony z pełnej gumy 
do kół pojazdów, oprawy reflektorów [części motocykli], 
oprawy reflektorów [części motocykli), opuszczane dachy 
będące częściami samochodów, orczyki do wyciągów or-
czykowych, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przysto-
sowane do użytku w pojazdach, organizery do tyłów sie-
dzeń specjalnie przystosowane do użytku w samochodach, 
osie [części pojazdów lądowych], osie do systemów zawie-
szenia pneumatycznego w pojazdach, osie do systemów 
zawieszenia z resorów piórowych w pojazdach, osie do za-
wieszenia z resorów piórowych w pojazdach, osie i wały 
Cardana do pojazdów mechanicznych, osie napędzane 
do zmiany masy ładunku pojazdu, osie pojazdów, osie przy-
czep, osłonki łańcuchów do pojazdów, osłony (listwy] 
na nadkola, osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony 
boczne do pojazdów, osłony boczne jako części konstruk-
cyjne pojazdów, osłony do ciężarówek typu pick-up, osłony 
do kół, osłony do przyczep, osłony do silników pojazdów 
lądowych, osłony elastyczne przegubu osi do pojazdów, 
osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, osło-
ny i daszki przeciwsłoneczne do samochodów osobowych, 
osłony kierownicy, osłony łańcucha do pojazdów, osłony 
łańcucha do rowerów, osłony łańcuchów napędowych 
do dwukołowych pojazdów mechanicznych, osłony masek 
jako części konstrukcyjne pojazdów, osłony na kierownicę 
do samochodów, osłony na otwory głośników w pojazdach, 
osłony na zderzaki z metalu do pojazdów, osłony ochronne 
do pojazdów [ukształtowane], osłony przeciw owadom jako 
części konstrukcyjne pojazdów, osłony przeciwpyłowe 
amortyzatora [części motocykli], osłony przeciwpyłowe 
amortyzatora [części motocykli], osłony przeciwsłoneczne 
[miękkie dachy] do pojazdów silnikowych, osłony przeciw-
słoneczne do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do przed-
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nich szyb samochodów, osłony przeciwsłoneczne do samo-
chodów, osłony przeciwwiatrowe do pojazdów, osłony 
siedzeń samochodowych, osłony z podwójnego szkła 
do pojazdów, osłony zabezpieczające dla psów do użytku 
w pojazdach, osłony zapobiegające rozchlapywaniu do po-
jazdów, ostrzegawcze alarmy cofania do użytku w pojaz-
dach, ostrzegawcze alarmy przeciwwłamaniowe do pojaz-
dów, owiewki do pojazdów, ozdobne kołpaki do pojazdów, 
ozdobne kołpaki na koła pojazdów, ozdobne osłony kół po-
jazdów, pancerne nadwozia dla pojazdów, panele drzwiowe 
do pojazdów, panele łączące się do nadwozi samochodów, 
panele ozdobne do nadwozi pojazdów, panele szklane 
do pojazdów lądowych, panele szklane do pojazdów szyno-
wych, panele wewnętrzne do pojazdów, parowe urządzenia 
sterowe do jednostek pływających [do statków], paski anty-
statyczne do pojazdów, paski na palce u nóg do pedałów 
rowerowych, paski ochronne do drzwi pojazdów, paski 
ochronne do karoserii pojazdów, paski ochronne z elemen-
tami odblaskowymi do drzwi pojazdów, paski przeciwośle-
pieniowe do pojazdów, paski wzmacniające do użytku 
w panelach karoserii pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do sie-
dzeń samochodowych, pasy bezpieczeństwa dla dzieci 
do użytku w pojazdach, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, 
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z foteli-
kami bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa do przeno-
śnych łóżeczek dla niemowląt do użytku w pojazdach, pasy 
bezpieczeństwa do samochodów, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń do samochodów osobowych, pasy bezpieczeń-
stwa do siedzeń pojazdów, pasy bezpieczeństwa do sie-
dzeń w pojazdach, pasy bezpieczeństwa do użytku w po-
jazdach, pasy bezpieczeństwa do wyścigów 
samochodowych, pasy bezpieczeństwa przystosowane 
do użytku w pojazdach, pasy do siedzeń samochodowych, 
pasy gumowe do przekładni pojazdów lądowych, pasy na-
pędowe do napędzania pojazdów lądowych, pasy napędo-
we do pojazdów lądowych, pasy napędowe do silników 
pojazdów lądowych, pasy transmisyjne do silników do po-
jazdów lądowych, pedały do motocykli, pedały do rowe-
rów, pedały do motocykli, pedały hamulca [części motocy-
kli], pedały hamulca [części motocykli], pedały hamulcowe 
do pojazdów, pedały hamulcowe do pojazdów lądowych, 
pędnie do pojazdów lądowych, pędniki do pojazdów, pęd-
niki sterujące do pojazdów, piankowe wkładki do opon, pia-
sty do kół rowerowych, piasty do kół w pojazdach (motocy-
kle), piasty do rowerów, piasty kół, piasty kół pojazdów, 
piasty kół samochodowych, piasty kół tylnych, piasty przed-
niej osi do pojazdów, pierścienie uszczelniające do zbiorni-
ków paliwa do pojazdów lądowych, pióra wycieraczek 
do przednich szyb, pióra wycieraczek do przedniej szyby 
do pojazdów, plandeki przystosowane [ukształtowane] 
do pojazdów, plandeki przystosowane [ukształtowane] 
do przyczep pojazdów, platformy załadunkowe do pojaz-
dów, płaty aerodynamiczne do pojazdów lądowych, płytki 
cierne hamulca do pojazdów, płytki cierne hamulca do po-
jazdów lądowych, płytki cierne hamulca do samochodów, 
płytki cierne hamulców tarczowych do pojazdów lądowych, 
płytki sprzęgła ciernego do pojazdów lądowych, płyty 
drzwiowe do pojazdów lądowych, podkładki antypoślizgo-
we pod opony pojazdów, podkładki do hamulców tarczo-
wych do pojazdów, podkładki hamulców tarczowych 
do układów hamulcowych w pojazdach, podłokietniki 
do pojazdów, podłokietniki do siedzeń samochodowych, 
podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojaz-
dów lądowych], podnóżki motocyklowe, podpórki do po-
jazdów jednośladowych, podpórki do rowerów, podpórki 
do rowerów [części rowerowe], podpórki rowerowe, pod-

stawki [siedziska] podwyższające dla dzieci do pojazdów, 
podstawki [siedziska] podwyższające do pojazdów do użyt-
ku wraz z szelkami bezpieczeństwa, poduszki bezpieczeń-
stwa do siedzeń pojazdów, poduszki na siedzenia do pojaz-
dów, poduszki na siedzenia do pojazdów lądowych, 
poduszki na siedzenia do samochodów, poduszki na sie-
dzenia samochodowe, poduszki powietrzne [urządzenia 
bezpieczeństwa w samochodach], poduszki powietrzne 
do pojazdów, poduszki przystosowane do siedzeń samo-
chodowych, poduszki przystosowane do użytku w pojaz-
dach, podwozia pojazdów, podwozia przyczep do pojaz-
dów, podwozia samochodowe, podwozia samochodów, 
podzespoły siedzeń pojazdów, pojazdy, pojazdy (bagażniki 
do -), pojazdy (koła -), pojazdy (pasy bezpieczeństwa do sie-
dzeń w -), pojazdy (złącza do przyczep do -), pojazdy elek-
tryczne, pojazdy kołowe, pojazdy lądowe (silniki do -), pojaz-
dy mechaniczne, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy 
z silnikami liniowymi, pojemniki do bagażników dachowych 
do pojazdów lądowych, pojemniki do przechowywania 
przystosowane do użytku w pojazdach, pojemniki na dro-
biazgi do samochodów, pojemniki na drobiazgi do siedzeń 
samochodowych, pojemniki na drobiazgi do używania 
w bagażnikach samochodowych, pojemniki na śmieci przy-
stosowane do użytku w pojazdach, pojemniki przystosowa-
ne do użytku w bagażnikach pojazdów, pojemniki przysto-
sowane do użytku we wnętrzach pojazdów, pokrowce 
na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, po-
krowce na opony, pokrowce na pojazdy [dopasowane], po-
krowce na pojazdy [ukształtowane], pokrowce na siedzenia 
[dopasowane] do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojaz-
dów, pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], po-
krowce na siedzenia pojazdów [ukształtowane], pokrowce 
na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub dopasowa-
ne], pokrowce na siedzenia samochodów, pokrowce na sio-
dełka do motocykli, pokrowce na siodełka do rowerów, po-
krowce na siodełka do motocykli, pokrowce na siodełka 
motocyklowe, pokrowce na siodełka motocyklowe, po-
krowce na uchwyty rowerowe, pokrowce na zagłówki 
do pojazdów, pokrowce ochronne do samochodów otwar-
tych), pokrowce ochronne do samochodów otwartych [nad 
siedzeniem pasażerskim lub skrzynią ładunkową], pokrycia 
ochronne do siedzeń pojazdów [ukształtowane], pokrycia 
siodełek rowerów, pokrycia siodełek rowerów lub motocy-
kli, pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, pokrywy ba-
gażników samochodowych, pokrywy osłon piasty, pompki 
do pompowania opon pneumatycznych!, pompki do pom-
powania opon pojazdów, pompki do pompowania opon 
rowerowych, pompki do pompowania opon rowerów, 
pompki do rowerów, pompki nożne do pompowania opon 
pojazdów, pompki ręczne do pompowania opon pojazdów, 
pompy na sprężone powietrze [akcesoria do pojazdów], 
pompy powietrza do dwukołowych pojazdów silnikowych 
lub rowerów, pompy powietrza do motocykli, pompy po-
wietrza do samochodów, pompy powietrza do motocykli, 
pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], popielniczki 
do pojazdów, popielniczki do samochodów, poszerzone 
nadkola do pojazdów lądowych, poszycie dachu do pojaz-
dów lądowych, półki na bagaż zamocowane do maski sa-
mochodu, półki przystosowane do użytku w pojazdach, 
półki za tylnym siedzeniem w pojazdach, pręty bagażników 
dachowych do pojazdów, przeciwpoślizgowe łańcuchy 
na koła pojazdów, przeciwpoślizgowe tekstylne pokrowce 
na opony, przeciwwłamaniowe alarmy dźwiękowe do po-
jazdów, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przednie 
panele deski rozdzielczej [części motocykli], przednie pane-
le deski rozdzielczej [części motocykli], przednie szyby sa-
mochodowe, przegubowe ramy wspornikowe przystoso-
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wane do użytku z pojazdami, przegubowe skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, przeguby homokinetyczne [części 
pojazdów], przeguby kulowe [części pojazdów], przeguby 
uniwersalne do pojazdów lądowych, przeguby widelców 
przednich [części rowerów], przekładki odległościowe 
do kół, przekładki przednie [części motocykli], przekładki 
przednie [części motocykli], przekładnie bezstopniowe 
do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądo-
wych, przekładnie mechaniczne do pojazdów lądowych, 
przekładnie nawrotne do pojazdów lądowych, przekładnie 
obiegowe do pojazdów lądowych, przekładnie przyspiesza-
jące [nadbiegi] do pojazdów lądowych, przekładnie przy-
spieszające do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne 
do pojazdów lądowych, przekładnie z kołami ciernymi 
do pojazdów lądowych, przekładnie zapadkowe do pojaz-
dów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów, przekład-
nie zębate do pojazdów lądowych, przekładnie zębate 
do przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, przekładnie 
zębate walcowe do pojazdów lądowych, przekładnie zębate 
z kołami zmianowymi [części rowerów], przekładnie zmiany 
biegów, przełączniki montowane na kierownicach motoro-
werów, przełączniki montowane na kierownicach motoro-
werów, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów 
lądowych, przemienniki momentu obrotowego do samo-
chodów, przeniesienie napędu do pojazdów lądowych, 
przerywacze przepływu powietrza, przerzutki do rowerów, 
przerzutki przednie, przerzutki tylne, przewody paliwowe 
do pojazdów, przewody sprzęgła [części motocykli], prze-
wody sprzęgła [części motocykli], przyczepo-namioty, przy-
czepy boczne motocyklowe, przyczepy boczne motocyklo-
we, przyczepy do pojazdów (zaczepy, haki do -), przyczepy 
motocyklowe boczne, przyczepy motocyklowe boczne, 
przylepne łatki gumowe do naprawy dętek lub opon, przy-
rządy do kierunkowskazów pojazdów, quady, ramiona 
do mechanizmów zwrotniczych [części pojazdów], ramiona 
do wycieraczek, ramiona kół do motocykli, ramiona kół 
do samochodów, ramiona kół do motocykli, ramiona wycie-
raczek do przednich szyb, ramki do tablic rejestracyjnych, 
ramy do motocykli, ramy do rowerów, ramy do motocykli, 
ramy dwukołowych pojazdów mechanicznych, ramy pojaz-
dów lądowych, ramy z kołami do przemieszczania przed-
miotów, ramy, do bagażników, do rowerów, regulatory ci-
śnienia w hamulcach hydraulicznych do pojazdów, 
regulatory wysokości siedzeń pasażerskich, resory [spręży-
ny] zawieszenia pojazdów, resory piórowe [części zawiesze-
nia pojazdów lądowych], resory piórowe do zawieszeń po-
jazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, rolki 
[koła pojazdów], rolki [koła] do pojazdów, rowery (siodełka 
-), rowery dostawcze, rozpieracze hydrauliczne szczęk ha-
mulca do pojazdów, rozporki zawieszenia [części do pojaz-
dów], rozpórki zawieszenia do pojazdów, rozruszniki do po-
jazdów lądowych, sakwy [kosze] boczne przystosowane 
do rowerów, sakwy boczne motocyklowe, sakwy boczne 
motocyklowe, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy 
przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samobalan-
sujące skutery elektryczne, samochodowe alarmy antywła-
maniowe, samochodowe bagażniki dachowe, samochodo-
we boksy dachowe, samochodowe foteliki bezpieczeństwa 
dla dzieci, samochodowe skrzynie biegów, samochodowe 
systemy alarmowe, samochody, samochody (amortyzatory 
do -), samochody osobowe, samochody osobowe i części 
konstrukcyjne do nich, schowki do samochodów, schowki 
na rękawiczki do pojazdów, segmenty hamulcowe do po-
jazdów, serwomotory do pojazdów lądowych, siatki baga-
żowe do pojazdów, siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt 
domowych do użytku w pojazdach, siedzenia do pojazdów, 
siedzenia do samochodów, siedzenia do samochodów 

ze składanym dachem, siedzenia kubełkowe do samocho-
dów, siedzenia samochodowe, silniki benzynowe do pojaz-
dów lądowych, silniki cieplne do pojazdów lądowych, silniki 
diesla do pojazdów lądowych, silniki diesla z turbiną do po-
jazdów lądowych, silniki do motocykli, silniki do pojazdów 
lądowych, silniki do rowerów, silniki do samochodów, silniki 
do motocykli, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, sil-
niki elektryczne do samochodów osobowych, silniki elek-
tryczne z przekładnią zębatą do pojazdów lądowych, silniki 
gazowe do pojazdów lądowych, silniki liniowe do pojazdów 
lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, silniki 
odrzutowe do pojazdów lądowych, silniki przekładniowe 
do pojazdów lądowych, silniki rakietowe do napędzania po-
jazdów lądowych, silniki spalinowe (do pojazdów lądo-
wych), silniki spalinowe wewnętrznego spalania do pojaz-
dów lądowych, silniki strumieniowe do pojazdów lądowych, 
silniki wentylatorów do pojazdów lądowych, siodełka 
do motocykli, siodełka do rowerów, siodełka do motocykli, 
siodełka rowerowe, siodełka rowerowe lub motocyklowe, 
siodełka rowerowe lub motocyklowe, składane dachy 
do pojazdów, składane dachy do pojazdów mechanicznych, 
skórzana tapicerka do foteli pojazdów, skórzana tapicerka 
do pojazdów, skrzynie bagażowe do montowania na dachu 
pojazdu, skrzynie biegów [części do pojazdów lądowych], 
skrzynie biegów biegu wstecznego do pojazdów lądowych, 
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie biegów 
do skrzynki biegów hydramatic do pojazdów lądowych, 
skrzynie biegów do zmiany prędkości do pojazdów lądo-
wych, skrzynie biegów z podwójnym sprzęgłem do pojaz-
dów lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów 
lądowych, inne niż do silników, skrzynie korbowe do pojaz-
dów lądowych [inne niż do silników], skrzynie korbowe 
na elementy konstrukcyjne do samochodów (inne niż 
do silników), skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężaró-
wek, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do pojazdów, 
skrzynki biegów, skrzynki biegów hydramatic do pojazdów 
lądowych, skrzynki przekładniowe do pojazdów lądowych, 
skutery [pojazdy], skutery do transportu, skutery do trans-
portu osobowego wyposażone w silnik lub nie, skutery nie-
silnikowe [pojazdy], skutery sterowane elektrycznie, skutery 
wyposażone w silnik, skutery z napędem elektrycznym, spa-
dochrony do hamowania ruchu pojazdów, spody nadwozia 
pojazdów, spoilery do pojazdów, spojlery do pojazdów, 
spojlery do pojazdów kempingowych, spojlery do pojaz-
dów lądowych, spojlery do samochodów, sprężarki do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania z doładowaniem 
do pojazdów lądowych, sprężyny amortyzacyjne będące 
częściami zawieszeń pojazdów, sprężyny amortyzujące 
do pojazdów, sprężyny amortyzujące do samochodów, 
sprężyny do systemów zawieszenia do pojazdów, sprężyny 
do układów zawieszenia pojazdów, sprężyny śrubowe [czę-
ści zawieszenia pojazdów lądowych], sprężyny śrubowe 
do zawieszeń pojazdów, sprężyny zawieszenia do samo-
chodów, sprzęgi do wałów do pojazdów lądowych, sprzę-
gła bezpieczeństwa do pojazdów lądowych, sprzęgła cier-
ne do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, 
sprzęgła do przenoszenia siły do pojazdów lądowych, 
sprzęgła hydrauliczne do pojazdów lądowych, sprzęgła kło-
we dwukierunkowe do pojazdów lądowych, sprzęgła z wol-
nym kołem do pojazdów lądowych, sprzęgła zębate do po-
jazdów lądowych, sprzęt do naprawy przebitych opon 
rowerowych, sprzęt hamulcowy do pojazdów, sprzęt na-
prawczy do opon, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe 
i bezpieczeństwa do pojazdów, stabilizatory [koła] do stoso-
wania w rowerach, stabilizatory do rowerów, stabilizatory 
poprzeczne do pojazdów, stabilizatory zaczepów do użytku 
z mechanicznymi pojazdami lądowymi, sterowane silnikiem 
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tylne drzwi do ciężarówek, stojaki na broń przystosowane 
do mocowania do pojazdów lądowych, stojaki na motocy-
kle, stojaki na napoje do pojazdów, stojaki na motocykle, 
stopnie montowane do pojazdów lądowych, stopnie nad-
wozia [części pojazdów lądowych], stopnie nadwozia 
do pojazdów, stopnie nadwozia samochodów, sygnalizato-
ry awaryjne [dźwiękowe] do pojazdów, sygnalizatory cofa-
nia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, 
sygnalizatory kierunkowe do rowerów, sygnalizatory skrętu 
w pojazdach (kierunkowskazy), sygnały kierunkowe do ro-
werów, systemy alarmowe do ciężarówek, systemy alarmo-
we do pojazdów, systemy alarmowe do pojazdów lądo-
wych, systemy alarmowe do pojazdów mechanicznych, 
systemy do kontroli trakcji do użytku w pojazdach, systemy 
hamulcowe do pojazdów, systemy kontroli stabilności 
do użytku w pojazdach, systemy magazynowe przystoso-
wane do użytku w pojazdach mechanicznych, systemy za-
bezpieczeń do pojazdów [inne niż zamki], szczęki hamulco-
we do pojazdów, szczękowe sprzęgi do wałów do pojazdów 
lądowych, szelki [pasy] bezpieczeństwa do siedzeń w pojaz-
dach, szkło okienne do okien pojazdów, szprychy do dwu-
kołowych pojazdów mechanicznych, szprychy do kół pojaz-
dów, szprychy do kół rowerowych, szprychy do rowerów, 
szprychy kół pojazdów, szprychy kół samochodowych, szty-
ce [części do pojazdów], sztyce do siodełek [części do pojaz-
dów], sztyce podsiodłowe, sztywne dachy do pojazdów, 
szyberdachy do pojazdów, szyberdachy do samochodów, 
szyby do pojazdów, szyby do pojazdów [przednie], szyby 
do pojazdów z wbudowanymi antenami do odbioru sygna-
łów radiowych, szyby przednie [części pojazdów lądowych], 
szyby przednie [do pojazdów], szyby przednie do pojaz-
dów, szyby przednie do pojazdów lądowych, szyby przed-
nie do samochodów, szyby przednie pojazdów, szyby tylne 
samochodowe, szytki, ścianki działowe do pojazdów, środki 
przekazania napędu [pasy] do pojazdów lądowych, światła 
kierunkowskazów do pojazdów lądowych, świetliki [okna] 
do pojazdów, świetliki do pojazdów, tacki do siedzeń przy-
stosowane do użytku w pojazdach, tapicerka do foteli po-
jazdów, tapicerka do pojazdów, tapicerka do samochodów, 
tarcze do łożysk oporowych sprzęgła do pojazdów lądo-
wych, tarcze do łożysk wzdłużnych sprzęgła do pojazdów 
lądowych, tarcze hamulcowe, tarcze hamulcowe do moto-
cykli, tarcze hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe 
do motocykli, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, tar-
cze sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, taśma 
na rączki motocyklowe, taśma na rączki motocyklowe, tłu-
miki drgań skrętnych do pojazdów, torby na motocykl, torby 
na motocykl, torby przystosowane do spacerówek, torby 
przystosowane do wózków spacerowych, torby rowerowe, 
trzpienie obrotowe do pojazdów lądowych, trzpienie obro-
towe do rowerów, tuleje do pojazdów, turbiny do pojazdów 
lądowych, turbiny gazowe do pojazdów lądowych, turbiny 
hydrauliczne do pojazdów lądowych, turbiny parowe 
do pojazdów lądowych, turbiny powietrza naporowego 
do pojazdów lądowych, turbiny powietrzne do pojazdów 
lądowych, tylne koła zębate łańcuchowe, tylne szyby do po-
jazdów, uchwyty do bidonów rowerowych, uchwyty do far-
tuchów błotników, uchwyty do mocowania bidonów rowe-
rowych, uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, 
uchwyty do rowerowych dźwigni hamulców, uchwyty 
do toreb plastikowych przystosowane do użytku w pojaz-
dach, uchwyty do zawieszenia fartucha błotnika, uchwyty 
kierownicy [części motocykli], uchwyty kierownicy [części 
motocykli], uchwyty kierownicy do rowerów, uchwyty 
na bidony do rowerów, uchwyty na kubek do stosowania 
w pojazdach, uchwyty na napoje do użytku w pojazdach 
mechanicznych, uchwyty na napoje przystosowane 

do użytku w pojazdach lądowych, uchwyty na narty do po-
jazdów, uchwyty na szklankę do pojazdów, uchwyty 
na szklankę do samochodów, uchwyty na zapasowe koła 
samochodowe, uchwyty pasów bezpieczeństwa, uchwyty 
zawierające reklamę i przystosowane do wózków, układy 
hamulcowe do pojazdów i części do nich, układy hamulco-
we do pojazdów lądowych, układy kierownicze do pojaz-
dów lądowych, układy krzywek rozrządu silników samocho-
dowych, układy napędowe [części rowerowe], układy 
napędowe do rowerów, układy napędowe z wałami odbio-
ru mocy do pojazdów lądowych, układy zawieszenia do po-
jazdów lądowych, układy zawieszenia do rowerów, układy 
zawieszenia do samochodów, ukształtowane maty do po-
jazdów, ukształtowane maty na siedzenia wykonane z kora-
lików do użytku w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla 
dzieci do siedzeń pojazdów, urządzenia alarmowe do pojaz-
dów, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia 
antywłamaniowe do samochodów, urządzenia antywłama-
niowe do samochodów osobowych, urządzenia bezpie-
czeństwa dla dzieci do siedzeń w pojazdach, urządzenia 
do montażu opon, urządzenia do pompowania opon, 
urządzenia do zwijania pasów bezpieczeństwa, urządze-
nia poziomujące do przyczep kempingowych, urządzenia 
przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciw-
poślizgowe (ABS) i ich części, urządzenia przeciwwłamanio-
we do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lą-
dowych, urządzenia sprzęgowe do przyczep, urządzenia 
zabezpieczające przed poślizgiem do opon pojazdów, urzą-
dzenia zabezpieczające przed poślizgiem do opon samo-
chodowych, usuwalne haki kulowe do pojazdów, wahacze 
do motocykli, wahacze do motocykli, wahacze zawieszenia 
do kolejki linowej, wałki turbin [części pojazdów lądowych], 
wały Cardana do pojazdów, wały do pojazdów lądowych, 
wały korbowe do motocykli, wały korbowe do motocykli, 
wały napędowe do pojazdów lądowych, wały odbioru 
mocy do pojazdów lądowych, wały rozrządu do pojazdów 
lądowych, wentyle do opon, wentyle do opon pojazdów, 
węże do hamulców pneumatycznych do użytku w cięża-
rówkach, widelce [części rowerowe], widelce przednie 
do rowerów, widełki przednie do motocykli, widełki przed-
nie do motocykli, widły do wózków widłowych, wielowypu-
stowe chwyty wierteł [części przekładni zębatych pojazdów 
lądowych], wielowypusty kwadratowe [części przekładni 
zębatej pojazdów lądowych], wielowypusty przesuwne 
[części przekładni zębatych pojazdów lądowych], wirniki ha-
mulca [części motocykli], wirniki hamulca [części motocykli], 
wirniki hamulcowe do pojazdów lądowych, wirniki hamul-
ców tarczowych do systemów hamulcowych w pojazdach, 
wkładki ochronne do opon, wnętrza ochronne do pojaz-
dów, wolne koła do motocykli, wolne koła do pojazdów lą-
dowych, wolne koła do rowerów, wolne koła do motocykli, 
worki [schowki] do użytku wewnątrz pojazdów, wskaźniki 
kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy], wsporniki 
fartucha błotnika jako konstrukcyjne części pojazdów, 
wsporniki przyczep, wyciągane osłony na pojazdy do prze-
wożenia towarów, wycieraczki do lamp przednich samo-
chodu, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki 
do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], wycieraczki 
do przednich szyb samochodów, wycieraczki do szyb 
przednich samochodów silnikowych, wycieraczki przednich 
świateł, wycieraczki przednie do samochodów, wyposażo-
ne w silnik skutery dla osób niepełnosprawnych i z trudno-
ściami w poruszaniu się, wywrotki [ciężarówki], wywrotki 
wagonowe [części wagonów towarowych], wzmocnione 
kolumny kierownicy do pojazdów, wzory bieżnika gumowe-
go do użytku w bieżnikowaniu opon, wzory bieżnika gumo-
wego do użytku w bieżnikowaniu opon po recyklingu, wzo-
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ry bieżnika gumowego do użytku w bieżnikowaniu opon 
pojazdów, zabudowy do samochodów pick-upów, zaciski 
hamulca tarczowego [części motocykli], zaciski hamulca tar-
czowego [części motocykli], zaciski hamulca tarczowego 
do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lą-
dowych, zaczepy do przyczep, zaczepy do traktorów, zacze-
py do użytku z mechanicznymi pojazdami lądowymi, za-
główki do siedzeń do samochodów osobowych, zagłówki 
do siedzeń pojazdów, zagłówki samochodowe, zapalniczki 
samochodowe, zapasowe pióra wycieraczek szyb przed-
nich pojazdów, zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samo-
chodowe, zasłony przystosowane do silnikowych pojazdów 
lądowych, zastrzały niemetalowe, części pojazdów, zawie-
szenia do pojazdów, zawieszenia kół, zbiorniki metalowe 
[części do pojazdów], zbiorniki niemetalowe [części do po-
jazdów], zbiorniki paliwa [gazu] w pojazdach (korki do -), 
zbiorniki paliwa do pojazdów, zbiorniki paliwa z tworzyw 
sztucznych do pojazdów, zbiorniki paliwowe do pojazdów 
lądowych, zbiorniki stanowiące części sprzęgieł do pojaz-
dów lądowych, zbiorniki stanowiące części układów hamul-
cowych do pojazdów, zbiorniki utrzymujące poziom pły-
nów w układach hamulcowych do pojazdów, zderzaki 
do pojazdów, zderzaki samochodowe, zderzaki wózków, 
zespoły osi pojazdów, zespoły pokryw sprzęgła ciernego 
do pojazdów lądowych, zespoły przekładni zębatych do po-
jazdów lądowych, zespoły wycieraczek do przednich szyb, 
zestawy do składowania do pojazdów kempingowych, ze-
stawy hamulcowe do pojazdów, zestawy na dach samocho-
du do przewożenia kanoe i kajaków, zestawy naprawcze 
do dętek, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zestawy 
osłon do osi do użytku z pojazdami lądowymi, zestawy 
przerzutek, zewnętrzne powłoki opony do opon pneuma-
tycznych, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, zę-
batki do przerzutek [części rowerów], zębatki kierownicze 
do pojazdów, zębniki do pojazdów lądowych, zębniki roz-
ruszników do pojazdów lądowych, złącza do przyczep, złą-
cza do przyczep do pojazdów, zsynchronizowane przekład-
nie biegów [powershift] do pojazdów lądowych, zwrotnice 
do ładowarek do pojazdów, żaluzje do pojazdów, żaluzje 
przystosowane do pojazdów, 35 administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, aukcje samochodowe, 
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na te-
mat sprzedaży samochodów, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach inter-
netowych, publikowanie materiałów reklamowych online, 
reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednic-
twem Internetu, rozpowszechnianie reklam poprzez Inter-
net, świadczenie usług porównania cen online, świadczenie 
usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, 
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, usługi aukcyjne online za pośrednic-
twem Internetu, usługi aukcyjne online, usługi handlu deta-
licznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, 
usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów me-
chanicznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie części samochodowych.

(210) 475950 (220) 2017 08 29
(731) WYRZYKOWSKI PIOTR ROLNICZA KANCELARIA 

KSIĘGOWA EUROL 1, Maków Mazowiecki

(540) F Open Farm

(531) 26.02.01, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych.

(210) 476012 (220) 2017 08 31
(731) NEST EQUINOX CAPITAL PARTNERS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) the Nest

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 wynajem biur do coworkingu, dzierżawa 
biur, usługi zarządzania nieruchomościami związane z loka-
lami biurowymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, usługi kawiarni, kawiarnia, tymczasowe zakwaterowanie, 
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wyda-
rzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na po-
siedzenia, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej.

(210) 476013 (220) 2017 08 31
(731) GRUPA FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Furgonetka

(531) 26.15.09, 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie i skła-
dowanie towarów, organizowanie podróży.

(210) 476015 (220) 2017 08 31
(731) ŻUPAŃSKI HENRYK, Smolec
(540) KRAV MAGA DAVID TEAM

(531) 02.09.18, 26.13.99, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, organizowanie zajęć 
sportowych.
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(210) 476018 (220) 2017 08 31
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) TOMCIO PALUCH
(510), (511) 30 bułki nadziewane, bułki z nadzieniem, kanap-
ki, nadziewane kanapki, rybne kanapki, kanapki z mięsem, 
kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki 
z rybą, kanapki zawierające sałatę, kanapki zawierające mie-
loną wołowinę, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), ka-
napki z filetem z ryby, opiekane kanapki z serem i z szynką, 
bagietki, bagietki z nadzieniem, dania gotowe i wytrawne 
przekąski, sosy, gotowe sosy, sosy [przyprawy], sosy na ba-
zie pomidorów, keczup, musztarda, majonez, pasty do sma-
rowania na bazie majonezu, pasty do smarowania na bazie 
majonezu i keczupu.

(210) 476033 (220) 2017 09 01
(731) WIWN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) NSIN
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje re-
klamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania rynku, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, ekono-
miczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przed-
siębiorstw, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, outsourcing, poszukiwania w zakresie 
patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rynkowe 
badania, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 
badające zdolność kredytową, agencje celne, agencje miesz-
kaniowe, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelno-
ści, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet, ban-
kowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, doradztwo 
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa nieruchomości, 
elektroniczny transfer kapitału, emisja bonów wartościo-
wych, gwarancje, informacja o ubezpieczeniach, informacje 
bankowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, kre-
dytowanie pod zastaw, kredyty ratalne, lokaty kapitałowe, 
lokaty kapitału, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe, 
notowania giełdowe, operacje bankowe, operacje finanso-
we, oszacowanie i wycena majątku nieruchomego, oszczęd-
ności bankowe, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach 
majątku nieruchomego, pożyczki, tworzenie funduszów in-
westycyjnych, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą 

ratalną, usługi finansowe, usługi finansowe przy likwidacji 
przedsiębiorstw, usługi funduszy zabezpieczających, usłu-
gi powiernicze, wycena finansowa, wycena nieruchomości, 
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
nauczanie korespondencyjne, edukacja, usługi w zakresie 
szkoleń na odległość, publikacja elektroniczna on-line ksią-
żek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line pu-
blikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie 
pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 476036 (220) 2017 09 01
(731) FAN-PAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) FANPAK
(510), (511) 1 klej skrobiowy, inny niż do użytku papierni-
czego lub domowego, klej [klejenie], kleje do obuwia, kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 7 pistolety 
dozujące klej, elektryczne, podajniki taśmy klejącej [maszy-
ny], pompy [maszyny], 11 urządzenia do podgrzewania kleju, 
16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 17 taśmy 
samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medyczne-
go czy domowego, 21 pojemniki na kleje, 37 naprawa pomp.

(210) 476037 (220) 2017 09 01
(731) FAN-PAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) FAN-PAK
(510), (511) 1 klej skrobiowy, inny niż do użytku papierni-
czego lub domowego, klej [klejenie], kleje do obuwia, kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 7 pistolety 
dozujące klej, elektryczne, podajniki taśmy klejącej [maszy-
ny], pompy [maszyny], 11 urządzenia do podgrzewania kleju, 
16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 17 taśmy 
samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medyczne-
go czy domowego, 21 pojemniki na kleje, 37 naprawa pomp.

(210) 476052 (220) 2017 09 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) ACIDOLAC – przyjaciel Twoich jelit
(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.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 464113, 473798, 474214, 475300, 476036, 476037

2 474214, 475309, 475570

3 467131, 473724, 473858, 474012, 474280, 474445, 474624, 474708, 475157, 475280, 475285, 475570, 475641, 
475726, 475727

4 474158, 475317, 475318, 475319, 475942

5 464078, 464854, 466506, 467131, 470177, 472970, 473613, 473798, 473858, 474214, 474280, 474379, 474380, 
474551, 474588, 474624, 474708, 475219, 475280, 475285, 475460, 475606, 475641, 475920, 476052

6 471541, 474188, 475594, 475595

7 471228, 472508, 474150, 474188, 474268, 474270, 474443, 474875, 475453, 475566, 475632, 475885, 476036, 
476037

8 475632, 475942

9 467131, 469828, 471228, 471491, 474150, 474153, 474155, 474157, 474159, 474160, 474163, 474165, 474268, 
474270, 474361, 474387, 474389, 474419, 474846, 475325, 475364, 475487, 475595, 475621, 475625, 475860, 
475885, 475937

10 469828, 474017, 474280, 474624, 475857

11 472508, 473927, 474109, 475559, 475772, 476036, 476037

12 470307, 474188, 474268, 474270, 474875, 475228, 475263, 475487, 475944

14 467131, 474008, 474011, 475510

16 467131, 473837, 473979, 474150, 474153, 474155, 474157, 474159, 474160, 474163, 474165, 474387, 474389, 
474696, 474770, 474775, 474777, 474778, 474869, 475316, 475364, 475595, 475625, 475937, 476036, 476037

17 474188, 474775, 474777, 474778, 475888, 476036, 476037

18 475606

19 471541, 472816, 473834, 474462, 474541, 474544, 474546, 474548, 474549, 474550, 475559, 475888

20 467131, 474017, 474188, 475606, 475613

21 472508, 474869, 476036, 476037

22 471541

24 475606, 475888

25 466506, 474869, 475157, 475606, 475770

27 475594, 475595

28 467131, 470307, 474268, 474270, 474280, 475228, 475603, 475606

29 454862, 466393, 466506, 470163, 471424, 472105, 472508, 472885, 473195, 473196, 474141, 474143, 474273, 
474280, 474341, 474399, 474401, 474736, 475652

30 461995, 466393, 466506, 470163, 471298, 471302, 471303, 471304, 471306, 472508, 473195, 473196, 474141, 
474143, 474280, 474384, 474393, 474403, 474407, 474540, 474542, 474751, 474915, 475166, 475335, 475652, 
476018

31 471985, 472970, 473798, 474048, 474214, 474280, 475652

32 461995, 462585, 466393, 466506, 472508, 474280, 474703, 474705, 475642, 475867

33 461995, 462585, 466506, 474280, 475607

34 466506, 471465, 475942
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1 2

35 461995, 462585, 464078, 467131, 471298, 471302, 471303, 471304, 471306, 471424, 471491, 471541, 472105, 
472508, 472970, 473195, 473196, 473798, 473834, 473837, 473979, 474141, 474143, 474150, 474153, 474155, 
474157, 474159, 474160, 474163, 474165, 474188, 474384, 474387, 474389, 474411, 474416, 474419, 474463, 
474696, 474775, 474777, 474778, 474828, 474857, 474869, 474914, 474915, 475166, 475255, 475256, 475258, 
475280, 475310, 475316, 475322, 475364, 475487, 475572, 475595, 475613, 475624, 475625, 475761, 475770, 
475780, 475783, 475852, 475854, 475855, 475860, 475870, 475921, 475944, 475950, 476013, 476033

36 471424, 472105, 473326, 474150, 474153, 474155, 474157, 474159, 474160, 474163, 474165, 474419, 474463, 
474869, 475303, 475316, 475487, 475854, 476012, 476033

37 459151, 470307, 471228, 471541, 472105, 472816, 473326, 473834, 473836, 474770, 475258, 475487, 475595, 
475732, 475772, 475854, 475885, 476036, 476037

38 474150, 474153, 474155, 474157, 474159, 474160, 474163, 474165, 474387, 474389, 474770, 474857, 474914, 
475621, 475625, 476013

39 463314, 466506, 471424, 472105, 474274, 474463, 474693, 474695, 474869, 475255, 475256, 475303, 475364, 
475487, 475595, 476013

40 472105, 472508, 473836, 475510, 475632, 475772

41 462585, 466506, 471491, 473318, 473707, 473837, 473979, 474009, 474120, 474141, 474143, 474150, 474153, 
474155, 474157, 474159, 474160, 474163, 474165, 474387, 474389, 474416, 474693, 474695, 474696, 474869, 
474870, 474914, 475157, 475228, 475364, 475487, 475624, 475625, 475761, 475780, 475784, 475786, 475788, 
475803, 475852, 475870, 475889, 475937, 476015, 476033

42 459151, 467131, 471228, 471541, 472105, 473326, 473836, 474141, 474143, 474150, 474153, 474155, 474157, 
474159, 474160, 474163, 474165, 474361, 474387, 474389, 475255, 475256, 475258, 475487, 475595, 475625, 
475772, 475780, 475783, 475937

43 462585, 466506, 472508, 474141, 474143, 474274, 474416, 474869, 474870, 475303, 475335, 475364, 475487, 
475624, 475870, 476012

44 471985, 472105, 473798, 473837, 474280, 474416, 475255, 475256, 475361, 475624, 475803, 475857, 475862, 
475864

45 474150, 474157, 474159, 474160, 474163, 474165, 474416, 474419, 474869, 475255, 475256, 475361, 475803
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

100 rad PRAKTYCZNE WAŻNE SPRAWDZONE 474280

ACIDOLAC – przyjaciel Twoich jelit 476052

AERO AB SOLUTIONS IN PACKAGING 474775

Aero Wrap BALE WRAPPING  
FILM ULTRA 20 MIC 474778

AGNIS 474380

aiRPAS 475228

Akademia Esprit 475803

AKADEMIA MŁODEGO WOJOWNIKA 474696

AKWAPEDIA 475889

APTEKA KOWARSKA 475641

Aqua Color 475570

Arkana Cannabis 475727

Arkana CBD 475726

B:FIT 474401

B:READY 474399

baby safe breath 474017

BESAGE 475860

BIO SFERA MIÓD apis 1932 474751

BMTSR 475263

BONYFISH THE POWER OF TECHNOLOGY 475944

BOVEM 475510

BUTCHER’S IS GREAT 472970

care pro 474445

casani.eu 475322

Chemikolor 474214

Ci 471228

Cisfarm 475285

CODZIENNIE SMACZNE PYSZNE WĘDLINY 474273

colorad KIDS 475770

CORNELIN 475460

CRISTER 471491

CXPL 474188

CZARNY POTOK Resort SPA & Conference  
Luxury Collection 474416

DARY OGRODU 473195

DARY ZIEMI 473196

DESPACITO 475642

Dutilox 470177

ebud dom 473326

ECHO POLSKA PROPERTIES 474869

ecod Europejskie Centrum  
Opieki Długoterminowej 474120

EKOGROSZEK SZTYGAR PREMIUM 475318

EKOGROSZEK SZTYGAR ULTRA 475317

Elite Wrap silage stretch film for bales 474777

emarket 474463

EMP BATTERIES 474846

ERiON 474770

ERPROF 475888

ETERNO 466393

Eurotech 473836

F Open Farm 475950

f. 475624

FANPAK 476036

FAN-PAK 476037

FARMINA W TROSCE O TWOJE ZDROWIE 474708

farmio farma jakości Kurczak Babuni  
z chowu bez antybiotyków 454862

FBO energia 474411

FEEL THE FLOW 474693

FEEL THE FLOW 474695

Ferma Antonin sukces przez innowacje 471985

FIZJOMAMA Terapia dna miednicy 473837

Furgonetka 476013

GALERIA URSYNÓW 475316

GALERIA WYPIEKÓW PROSTO Z PIEKARNI L.  
W WARSZAWIE OD 1945 ROKU  
Lubaszka. PIOTR LUBASZKA 474141

GCD Garden City Development 475732

GÖLDBACH 461995

golden fusion 471465

GPS - online 475621

GRUPA TOP 471541

haler 473927

HALITOX 473613

HAZWERK POLSKA 475258

HELLENA ORANŻADA YOO! zawiera witaminy 474703

HELLENA oryginalny smak  
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE! 474705

Hotel Maltański 475364

HOUSE OF GLAM PREMIUM SCENTED CIRCLES 474158

Idea Bank 474160

Idea Bank 474163

Idea Cloud 474150

Idea Cloud 474165

Idea Leasing 474157

Idea Leasing 474159

Idea Money 474153

Idea Money 474155
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ILA 250 EC 475920

INŻYNIERIA PYSZNOŚCI 475335

iridum 475559

JAROCCY GOSPODARSTWO  
ROLNO - HODOWLANE 475862

jazz forum The European Jazz Magazine 475937

JOLKA JOLKA PAMIĘTASZ 462585

kiwi jobs 475780

KLARZYME 475300

KNPIP KOŁO NAUKOWE PODSTAW  
INŻYNIERII PRODUKCJI  
POLITECHNIKA LUBELSKA 473707

KONOPKI 475166

KÔÔ 474588

Kraina Kamienia  
Produkcja kamienia dekoracyjnego 474462

KRAKÓW AIRPORT im. Jana Pawła II 475487

KRAV MAGA DAVID TEAM 476015

KWIATOWA PRZESYŁKA Deluxe 475255

kwiatowa przesyłka.pl 475256

labioskin 473724

LandE 474875

LHL Klinkier Amber 474548

LHL Klinkier Etna 474550

LHL Klinkier Tytan 474549

LHL Klinkier Wega 474546

LHL KLINKIER 472816

LUCUS 474379

Lulu 474012

ŁDF ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 475310

Ma Tu 474828

MAKARON IG MAKARON FUNKCJONALNY  
MAKARON Z ZASADAMI MAKARON  
ZASADOWY MAKARON WYSOKOBIAŁKOWY 474915

MARKUS P 475157

MATCHPOINT tennis & sports club 475870

MEAT master  470163

MimiNu by Kieczmerski 475606

MULTILIVER 464854

Next Vision One 474361

Ninja Joga 475784

Ninja Yoga 475786

NORDSTAFF 475572

NSIN 476033

O oromed DBAJ O ZDROWIE 469828

OFF Miłosz 475761

OLLE CAFE 474384

OLYSUPPS 474551

Opticum Blue 474270

OPTIMA 474407

PAF 474048

PENTOX 464113

PEX PharmaSequence 464078

PIWO SOBÓTKA GÓRKA 475867

Planta food to grow 475652

PLUTON 472508

Polish Dairy 471424

PORTICO MARINA 475854

powered by mBank 474419

PREMIUM SUPPORT 475361

PRINT HUB PACK 475852

Professional’ RECRUITING MADE SIMPLE 475921

PROSTO Z PIEKARNI W WARSZAWIE  
L. OD 1945 ROKU GALERIA WYPIEKÓW  
Lubaszka. PIOTR LUBASZKA 474143

PRZEDSZKOLE JAK U MAMY 473318

PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH  
W NW NE E 473979

pvm 473798

PYSZNE PIECZYWO  
ŚWIEŻE SKŁADNIKI Mrs chef 474393

RaDent STOMATOLOGIA PROTETYKA 475857

Radio PULS 475625

RENOLAK P 475309

RIDG-AC 475453

rint 475303

ROGÓŹNO ZAMEK GOSPODARSTWO ROLNE 475864

ROSA 473858

S SERSO sp. z o.o. 459151

Sahara 474541

SAN ESCOBAR  466506

SAN ESCOBAR  467131

Serene Nexus 475325

Sezon na... 474736

SILVER 474008

SKYMASTER 474268

Sobpol 475885

stan skupienia 475788

STEFF 475632

SUPER DUTY RADIAL 474443

superpolisa.pl direct 475783

SYRENA 470307

SZTYGAR WĘGIEL 475319

TAD-LEN 475566

taksidi 474274

Tao Tao harmonia smaków  
Słodki Sos Chili Sweet Chilli Sauce  
Édes Chilimártás 471306

Tao Tao harmonia smaków Słodko-Pikantny  
Sos Chili Sweet and Hot Chilli Sauce  
Édes-Pikáns Chilimártás nr 1* 471302

Tao Tao harmonia smaków Sos Cytrynowy  
z Chili Lemon Chilli Sauce 471303

Tao Tao harmonia smaków Sos Ostrygowy  
Oyster Sauce 471298
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Tao Tao harmonia smaków Sos Pomidorowy  
z Chili Tomato Sauce With Chilli 471304

TASMAN 475942

TECHEM SA DZIAŁAMY NIEZAWODNIE 475595

TECHEM SA 475594

the Nest 476012

TICKET TAXI 463314

TITANIUM 474011

TK KF 474870

TOMCIO PALUCH 476018

tomteQ 475613

TORUŃSKA 475607

TRAUMUSCOL 475219

TRICK BOARD 475603

tv regionalna 474857

Tybet 474544

Unitop 474403

USP Zdrowie 474624

VARIVE 475280

VIRTUTI MILITARI BIEG HONORU 474009

w 100% NATURALNA Moje odkrycie  
PROFi ZUPA Krem warzywny  
z curry i soczewicą 474341

w 100% NATURALNA PROFi  

Moje odkrycie ZUPA Krem z żółtych warzyw  
z pestkami dyni BEZ KONSERWANTÓW  
BEZ BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY 472885

Waterworld 475772

werbeo 475855

WP brand studio 474387

WP brand studio 474389

WRIGLEY’S Juicy Fruit 474542

WTG HOLDING 472105

www.brita.sklep.pl 474109

WYBÓR POLAKÓW PRODUKT ROKU 474914

YEOMAN 473834

Z POŻUCIEM HUMORU 474540



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.

679194 COUNTRY STYLE 
(2017 06 16)

29

1026218 java cafe (2017 06 21)
CFE: 01.15.11, 27.05.10, 29.01.13 30

1080704 BURVIN (2017 07 20)
CFE: 27.05.01 25, 26, 35

1116976 PROMETEU (2017 06 21) 33
1117966 PASTORAL (2017 06 21) 33
1237292 Blaudens (2017 08 02)

CFE: 27.05.17 11
1286193 COSMOPOLIS WORLD VODKA (2017 05 11)

CFE: 01.05.01, 27.05.10 33
1309140 PIL’ATEN (2017 07 24)

CFE: 27.05.01 3
1341284 TI ORA (2017 08 31) 30
1353817 PALLAKELLE (2017 08 24) 5
1364689 Babsy (2017 03 15)

CFE: 27.05.01 31
1364690 TOPSAN (2017 03 15)

CFE: 27.05.02, 29.01.12 31
1364691 SanoCid (2017 03 15)

CFE: 27.05.17, 29.01.03 31
1364709 LUCION (2017 06 13)

CFE: 27.01.01, 27.05.01, 
28.03.00, 29.01.12

36

1364715 ninova innovative ideas (2017 05 16)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 9

1364754 ROCKLAND (2017 07 22) 18
1364833 Z&R HOME (2016 11 02)

CFE: 24.17.25, 25.01.25, 27.05.10 24, 25, 35
1364849 millie’s (2017 05 03)

CFE: 27.05.01 18, 25
1364858 httpool (2017 06 28)

CFE: 27.05.01, 29.01.14 35, 41, 42
1364859 RENKEN (2017 06 28) 7
1364891 H HAO HAO YONG (2017 03 20)

CFE: 05.07.02, 05.13.25, 25.01.06, 
27.05.02

11

1364941 CBI (2017 06 09, 
2017 04 25)

1, 7, 9, 12, 16, 17, 37

1364982 STABLEPRO (2017 05 04, 2017 01 13)
CFE: 27.05.01 1, 17, 35

1364988 (2017 07 03)
CFE: 28.03.00 7

1364990 (2017 07 03)
CFE: 28.03.00 7

1364993 Satisfyer (2017 06 27) 10
1364999 N NOTEX (2017 04 07)

CFE: 25.07.02, 26.04.18, 
27.05.01

9, 10, 17, 22, 24, 28

1365042 Freshmaker (2016 12 14)
CFE: 27.05.02, 29.01.13 3, 5, 16

1365046 SUBWAY (2017 01 13)
CFE: 24.15.02, 27.05.08, 
29.01.12

29, 30, 32, 35, 43

1365087 LRS (2017 04 13)
CFE: 26.03.23, 26.04.03, 29.01.14 9, 42

1365088 LRS (2017 04 13)
CFE: 26.03.23, 26.04.03 9, 42

1365138 PANTRITIONKITCHEN 
(2017 06 30, 2017 06 26)

43, 44

1365139 TTT-auto (2017 05 22)
CFE: 27.01.01, 29.01.12 12, 35

1365196 APATAMAS (2017 07 06, 2017 04 06) 33
1365201 UNIBOT (2017 04 04) 7, 9, 11
1365207 FOLIXIDIL (2017 03 07, 2016 10 26)

CFE: 02.09.12, 24.15.02 3, 5
1365220 Aqseptence Group (2016 11 02, 2016 06 01)

CFE: 01.15.15, 26.04.09, 
29.01.13

6, 7, 9, 11, 37, 42

1365228 Smart Navi (2017 02 01) 7, 9
1365292 DEKENOR (2017 06 08, 2016 12 15) 5
1365294 LAMEGO (2017 06 08, 2016 12 08) 5
1365295 LEPON (2017 07 06) 7
1365383 FLEXTRAK FT 12 (2017 06 27, 

2017 02 20)
28

1365389 EquityRT (2017 05 08)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 42

1365406 CONSTANT (2017 02 02)
CFE: 27.05.01 9

1365449 HILDEBERG merging taste and beauty  
(2017 04 24, 2017 04 10)
CFE: 02.03.01, 06.19.05, 11.03.02, 
26.04.06, 26.07.05

33



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1364941, 1364982 

3  1309140, 1365042, 1365207 

5  1353817, 1365042, 1365207, 1365292, 1365294 

6  1365220 

7  1364859, 1364941, 1364988, 1364990, 1365201, 1365220, 1365228,
 1365295 

9  1364715, 1364941, 1364999, 1365087, 1365088, 1365201, 1365220,
 1365228, 1365389, 1365406 

10  1364993, 1364999 

11  1237292, 1364891, 1365201, 1365220 

12  1364941, 1365139 

16  1364941, 1365042 

17  1364941, 1364982, 1364999 

18  1364754, 1364849 

22  1364999 

24  1364833, 1364999 

25  1080704, 1364833, 1364849 

26  1080704 

28  1364999, 1365383 

29  679194, 1365046 

30  1026218, 1341284, 1365046 

31  1364689, 1364690, 1364691 

32  1365046 

33  1116976, 1117966, 1286193, 1365196, 1365449 

35  1080704, 1364833, 1364858, 1364982, 1365046, 1365139 

36  1364709 

37  1364941, 1365220 

41  1364858 

42  1364858, 1365087, 1365088, 1365220, 1365389 

43  1365046, 1365138 

44  1365138



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.

467568 O2 Worldwide Limited
2017 06 20 9, 42

469087 Sequel Naturals ULC
2017 07 24 5

469521 Chanel SARL
2017 07 28 3, 35

468157 Chanel SARL
2017 07 28 3

469226 TELEWIZJA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 08 9, 35, 41, 45

469354 LUCAS INDUSTRIES LIMITED
2017 08 10 35, 37

469355 LUCAS INDUSTRIES LIMITED
2017 08 10 35, 37

469849 KAUFLAND CESKÁ REPUBLIKA, V.O.S.
2017 08 14 3, 21, 35

468921 FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA 
SPÓŁKA AKCYJNA
2017 08 21 3, 8, 11, 18, 20, 21, 

35, 44
470179 SEXY HAIR CONCEPTS LLC

2017 08 29 3, 5
456589 ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 09 12 29, 30, 31, 32, 35

460366 GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA
2017 09 12 32

468450 VIŃA SAN PEDRO TAPARACÁ S.A.
2017 09 12 33

471519 INVICTA SPA
2017 09 12 25, 28, 35

470702 MM Sp. z o.o.
2017 09 11 36, 39, 43, 44

470717 Novoplastik Produktions-  
und Vertiebs GmbH
2017 09 04 17, 35

467530 ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 16 1, 19

466045 INTESA SANPAOLO S.P.A.
2017 09 12 35, 36, 41

471810 BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 09 18 33

467741 COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 09 18 30, 43

471526 ZF Friedrichshaften AG
2017 09 18 1, 2, 4

470368 Theo Henkelman Schoenen B.V.
2017 09 18 25
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