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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Nr ZT50

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 
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

(210) 478567 (220) 2013 02 08
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NJU
(510), (511) 9 , 14 , 16 , 18 , 25 , 28 , 35 , 36 , 41 

Numery zgłoszeńKlasa 
towarów

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

9 478567

14 478567

16 478567

18 478567

25 478567

28 478567

35 478567

36 478567

41 478567

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZGŁOSZONYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R

Numer  
zgłoszeniaZnak

1 2

NJU 478567



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) 455465 (220) 2016 04 25
(731) ZIĘBA BARTOSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ZIKOM, Częstochowa
(540) zikom computer outlet

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 37 usługi: instalowanie, konserwacja, odnawia-
nie, modernizacja, rozbudowa, naprawy towarów takich 
jak: komputery, części do komputerów, podzespoły, osprzęt 
komputerowy, urządzenia peryferyjne, magnetyczne, cyfro-
we nośniki danych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery 
cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony komórko-
we, przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia do łącz-
ności bezprzewodowej, urządzenia do przetwarzania infor-
macji wraz z osprzętem, materiały zapisane na nośnikach 
optycznych w postaci elektroniki multimedialnej, optycznie, 
magnetycznie i przenośnie zapisane na nośnikach dane 
i urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne, aparaty 
i przyrządy do elektronicznego przetwarzania, zapisywania 
i przesyłania danych, elektroniczne i komputerowe systemy 
zabezpieczenia mienia, systemy zabezpieczeń kompute-
rów, oraz serwisowanie sieci komputerowej, instalacja sieci 
komputerowych.

(210) 455848 (220) 2016 05 02
(731) KOSZARNY HUBERT, Ostrzeszów
(540) K K & K AGRO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych dla rol-
nictwa, zarządzanie finansami, informacje i usługi finansowe, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nie-
ruchomościami,  44 usługi rolnicze.

(210) 456811 (220) 2016 05 23
(731) Ruda Elżbieta, Braniewo
(540) Kadir Kebab
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, restauracje samoobsługowe, usługi 
barowe, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje.

(210) 456825 (220) 2016 05 23
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) More than health

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki, dietetyczne substancje oraz żywność 
i napoje do celów medycznych, suplementy diety do celów 
medycznych, produkty farmaceutyczne, leki dla celów me-
dycznych, leki weterynaryjne, leki i materiały dentystyczne, 
zioła i mieszanki ziołowe do celów medycznych, materiały 
opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne, ma-
teriały do pielęgnacji niemowląt takie jak lecznicze pudry dla 
niemowląt, 10 materiały do celów medycznych takie jak: iry-
gatry, inhalatory, wenflony, strzykawki, igły medyczne, cew-
niki,  16 albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloczki 
do pisania, bloki do pisania, bloki listowe [papeteria], broszu-
ry, czasopisma [periodyki], diagramy, emblematy, pieczęcie 
papierowe, fotografie, katalogi, koperty biurowe, materiały 
do nauczania, materiały drukowane, naklejki adresowe, pa-
pier do pisania, przybory do pisania, 35 marketing, materiały 
reklamowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, ogłoszenia reklamowe, organizowa-
nie wystaw w celach handlowych i reklamowych, public 
relations, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy te-
lewizyjne, reklamy prasowe, badania rynku,  systematyzacja 
danych komputerowych baz danych, usługi prenumeraty 
czasopism dla osób trzecich, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, 41 nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż rekla-
mowe], organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, 
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji.

(210) 457454 (220) 2016 06 06
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRIMADENT SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) PRIMADENT
(510), (511) 44 dopasowywanie protez, dopasowywanie 
przyrządów protetycznych, doradztwo związane ze stoma-
tologią, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, 
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stomatologia kosmetyczna, usługi dentystyczne, usługi do-
radcze dotyczące implantów protetycznych, usługi kliniki 
dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wy-
bielania zębów.

(210) 457455 (220) 2016 06 06
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRIMADENT SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) PRIMADENT

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05, 29.01.06
(510), (511) 44 dopasowywanie protez, dopasowywanie 
przyrządów protetycznych, doradztwo związane ze stoma-
tologią, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, 
stomatologia kosmetyczna, usługi dentystyczne, usługi do-
radcze dotyczące implantów protetycznych, usługi kliniki 
dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wy-
bielania zębów.

(210) 457529 (220) 2016 06 07
(731) APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) APLITT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 bankomaty, karty bankomatowe, karty kredy-
towe, dyski kompaktowe, programy komputerowe systemu 
operacyjnego, oprogramowanie przeznaczone do obsłu-
gi produktów bankowych, ubezpieczeniowych, instytucji 
finansowych, optyczne i magnetyczne nośniki informacji, 
urządzenia do komunikacji w tym transmisji i przetwarzania 
informacji i dyspozycji, 35 usługi obsługi klientów - takie jak 
usługi konsultingowe, w zakresie badania rynku i prognoz 
ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradz-
twa handlowego, usługi w zakresie badania rynku i sporzą-
dzania analiz rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, 
usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży/odsprzedaży/po-
średnictwa sprzedaży oraz gromadzenia na rzecz osób trze-
cich oprogramowania umożliwiające odbiorcom dogodne 
porównywanie i zakup oprogramowania, sprzętu kompute-
rowego, sieciowego, biurowego, analizy kosztów, ekspertyzy 
opłacalności i prognoz ekonomicznych, sporządzanie wycią-
gów z kont - prowadzone za pośrednictwem łączy telekomu-
nikacyjnych, call center obejmujące prowadzenie aktywnych 
kampanii marketingowych, usługi przetwarzania danych, 
36 usługi finansowe i bankowe, bankowość elektroniczna, 
usługi bankomatowe, operacje bankowe, prowadzenie ra-
chunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędno-
ściowych i lokat terminowych, przeprowadzanie operacji 
i rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi przekazów pieniężnych, przyjmowanie i dokonywa-
nie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, emitowanie 
papierów wartościowych i obrót nimi, prowadzenie kont de-

pozytowych, papierów wartościowych, udostępnianie ope-
racji finansowych za pośrednictwem bankomatów, wydawa-
nie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych 
operacji finansowych, usługi przekazu środków pieniężnych 
w obrocie międzynarodowym, autoryzacja i rozliczanie 
transakcji bezgotówkowych, e-commerce i mobilnych, elek-
troniczne usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, 
zarządzanie sieciami bankomatów, usługi windykacji telefo-
nicznej, usługi infolinii w dziedzinie bankowości i finansów, 
42 usługi opracowania oprogramowania komputerowego 
w zakresie dostarczania infrastruktury informatycznej, usługi 
najmu oprogramowania w systemie SPLA, usługi utrzymania 
i obsługi oprogramowania, gromadzenie na rzecz osób trze-
cich usług programistycznych umożliwiające odbiorcom do-
godne porównywanie i ich zakup, usługi regionalnej obsługi 
informatycznej użytkowników, usługi instalacji i wdrażania 
technologii IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia 
informatycznej bazy danych, witryn internetowych i innych 
źródeł dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, 
dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących 
do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci kompu-
terowej, projektowanie i wdrażanie dla osób trzecich witryn 
internetowych oraz utrzymywanie tych witryn dla osób trze-
cich w globalnej sieci komputerowej.

(210) 457738 (220) 2016 06 13
(731) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Polski Produkt – Do Rzeczy
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydaw-
nictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub 
z Internetu, urządzenia mobilne do komunikowania się, prze-
syłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji 
elektronicznych, telefony, komputery, programy komputero-
we, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktycz-
ne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski 
optyczne, programy komputerowe nagrane, software kom-
puterowy i nośniki danych z muzyka, filmami wideo i audio 
oraz obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych 
baz danych lub z Internetu, ze stron internetowych, 16 papie-
rowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, 
druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, 
tektura, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elek-
tronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w za-
kresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie 
wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem 
czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności 
handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności 
handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami 
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, 
badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wyka-
zu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych 
osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie kon-
ferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych 
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, 
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników in-
formacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, 
zarządzanie portalami internetowymi, 38 usługi agencji in-
formacyjnej, prasowej i domu mediowego, usługi w zakresie 
przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci teleko-
munikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie 
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publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, prowa-
dzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali 
internetowych, organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych WWW, umożliwianie dostępu do stron WWW, 
usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpo-
wszechnianie programów (audycji) radiowych, usługi telewi-
zji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpo-
wszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, 
grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem radia, 
urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub 
Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywa-
nia ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkryp-
cji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzy-
stywanych przy przesyłaniu elektronicznym, elektroniczne 
przechowywanie informacji, rozpowszechnianie i dostar-
czanie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpo-
wszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, 
internetowych programów naukowych, rozrywkowych, 
sportowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności wydaw-
niczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, 
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, do-
starczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni 
elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, 
zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadze-
nie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, 
forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, 
plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pik-
ników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształ-
cenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo 
zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, montaż pro-
gramów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez 
Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi filmowania 
i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, 
prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, pu-
blicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interak-
tywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa 
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane glo-
balną siecią komputerową lub przez Internet.

(210) 458940 (220) 2016 07 11
(731) MIKA CONSULTING MONIKA SAJKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA, Czeladź
(540) MIKACONSULTING BIURO RACHUNKOWE

(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11, 26.07.17, 26.07.99
(510), (511) 35 obsługa księgowa i kadrowa firm, 45 doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 459108 (220) 2016 07 14
(731) PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Konstancin-Jeziorna

(540) iCONE by PURA VIDA GMO FREE Lód o smaku 
waniliowo-śmietankowym

(531) 02.03.07, 02.03.08, 08.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, sorbety.

(210) 460591 (220) 2016 08 23
(731) RADZIEJEWSKA-CHOMA IWONA INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa
(540) DR RADZIEJEWSKA MEDYCYNA ESTETYCZNA 

I FLEBOLOGIA

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 5 aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycz-
nych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki 
do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycz-
nych, alkohol do celów farmaceutycznych, aminokwasy 
do celów medycznych, anestetyki, antybiotyki, wata anty-
septyczna, balsamiczne preparaty do celów leczniczych, bal-
samy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, białko 
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów- me-
dycznych, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, bi-
zmut do celów farmaceutycznych, borowina lecznicza, brom 
do celów farmaceutycznych, celuloza do celów farmaceu-
tycznych, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, pre-
paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty 
chemiczne do celów medycznych, chemiczno - farmaceu-
tyczne preparaty, cukier do celów medycznych, amalgamaty 
dentystyczne, cementy dentystyczne, dentystyczne mate-
riały do odcisków, detergenty do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, eliksiry, enzymatyczne pre-
paraty do celów medycznych, enzymy do celów farmaceu-
tycznych, enzymy do celów medycznych, estry do celów 
farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, euka-
liptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów far-
maceutycznych, farmaceutyczne preparaty, fenol do celów 
farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, 
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galusowy- kwas do celów farmaceutycznych, gaza opatrun-
kowa, gazy do celów medycznych, glukoza do celów me-
dycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia 
do celów leczniczych, do celów leczniczych, gurjunowy bal-
sam do celów medycznych, herbata lecznicza, higieniczne 
bandaże, higroskopijna wata, hydrastyna, hydrastynina, im-
planty chirurgiczne, jod do celów farmaceutycznych, jodki 
do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, kauczuk 
do celów dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, 
kostny cement do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
środki tamujące krwawienia, kwasja do celów medycznych, 
kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery dentystyczne, le-
cytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do celów 
stomatologicznych, leki pomocnicze, lotony do celów farma-
ceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, ma-
styksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, 
mazidła, melisowa woda do celów farmaceutycznych, men-
tol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki do celów 
leczniczych, napary do celów leczniczych, napoje lecznicze, 
octany do celów farmaceutycznych, oczyszczające środki, 
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty do odymiania do celów medycznych, 
okłady, oleje lecznicze, olejek terpentynowy do celów farma-
ceutycznych, opaski higieniczne, opatrunkowe materiały, 
opatrunkowe materiały chirurgiczne, peptony do celów far-
maceutycznych: pigułki do celów farmaceutycznych, plastry 
do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów lecz-
niczych, płyny farmaceutyczne, pomady do celów medycz-
nych, porcelana na protezy dentystyczne, potas do celów 
medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki 
do odświeżania powietrza, przeciwbólowe środki, samo-
przylepne plastry, siarkowe laseczki do dezynfekcji, słód 
do celów farmaceutycznych, sodowe sole do celów leczni-
czych, sole do celów medycznych, sole wód mineralnych, 
sporysz do celów farmaceutycznych, preparaty do steryliza-
cji, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, 
ścierne materiały do celów dentystycznych, tabletki do ce-
lów farmaceutycznych, taśmy samoprzylepne do celów me-
dycznych, termalna woda, terpentyna do celów farmaceu-
tycznych, tkaniny chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, 
tłuszcze do celów medycznych, trzeźwiące sole, uśmierzają-
ce środki, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycz-
nych, wata do celów leczniczych, wata do celów medycz-
nych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian 
potasu do celów farmaceutycznych, witaminowe preparaty, 
woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan so-
dowy do celów farmaceutycznych, wody mineralne do ce-
lów leczniczych, wodzian chloralu do celów farmaceutycz-
nych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, 
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, zioła leczni-
cze, stopy dentystyczne ze złota, żelatyna do celów medycz-
nych, żrące substancje do celów farmaceutycznych, 10 aero-
zole do celów medycznych, środki do akupunktury, 
urządzenia do analizy do celów medycznych, aparatury 
do anestezjologii, aparaty do masażu wibracyjnego, aplika-
tory pigułek, bandaże elastyczne, bańki lekarskie, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chi-
rurgiczne, defibrylatory, aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, elektrody do celów medycznych, elektrokar-
diografy, przyrządy do fizykoterapii, fotele lekarskie i denty-
styczne, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, urządzenia do gim-
nastyki leczniczej, gorsety brzuszne, gorsety do celów 
leczniczych, hematometry, igły do akupunktury, igły do ce-
lów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych in-
halatory, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycz-
nych, kaniule, wenflony, klamry chirurgiczne, kompresory, 

aparatura do analizy krwi, kroplomierze do celów leczni-
czych, kroplomierze do celów medycznych, kule inwalidzkie, 
lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów 
leczniczych, lasery do celów medycznych, lusterka stosowa-
ne w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane do celów 
leczniczych, łyżki do leków, aparaty do masażu, przyrządy 
do masażu kosmetycznego, maski anestezjologiczne, maski 
stosowane przez personel medyczny, meble specjalne 
do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, 
przyrządy do naciągania, nici chirurgiczne, noże chirurgicz-
ne, nożyce chirurgiczne, ochraniacze na palce do celów me-
dycznych, aparaty do sztucznego oddychania, odzież spe-
cjalna używana w salach operacyjnych, opaski gipsowane, 
artykuły ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, pasy 
do celów leczniczych, elektryczne, pasy ortopedyczne, pasy 
podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy pępkowe, sztuczne 
piersi, piły do celów chirurgicznych, wkładki do butów prze-
ciw płaskostopiu, podtrzymujące opaski, poduszki nadmu-
chiwane do celów leczniczych, poduszki do celów leczni-
czych, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów 
leczniczych, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki 
na odpady pochodzenia medycznego, pompy do celów 
medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicz-
nych, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorącego 
powietrza, promienie rentgenowskie do celów medycznych, 
lampy rentgenowskie do celów medycznych, protezy, prze-
ścieradła chirurgiczne, prześcieradła sterylne chirurgiczne, 
przyborniki dla chirurgów lub lekarzy innych specjalności, 
przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy do cięcia 
stosowane w chirurgii, przyrządy do wdmuchiwania prosz-
ków lub gazów, radiologiczne aparaty do celów medycz-
nych, radiologiczne ekrany do celów medycznych, aparaty 
do reanimacji, rentgenogramy do celów medycznych, rent-
genowskie aparaty do celów medycznych, respiratory 
do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, 
rękawice do masażu, rozpylacze do celów leczniczych, rurki 
drenujące do celów medycznych, skalpele, sztuczna skóra 
do celów chirurgicznych, aparaty do ochrony słuchu, słucho-
we aparaty, soczewki do implantacji chirurgicznych, sondy 
do celów medycznych, sondy, bandaże ortopedyczne 
na stawy, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów 
medycznych, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
podskórne, szyny, temblaki, urządzenia do terapii galwanicz-
nej, termoelektryczne kompresy, termometry do celów me-
dycznych, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi, 
ultrafioletowe lampy do celów leczniczych, włosy sztuczne, 
irygatory do wstrzykiwania, igły do zszywania, materiały 
do zszywania, pończochy przeciw żylakom, 35 badania mar-
ketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotoko-
piowanie, informacja handlowa, informacja o działalności 
gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, opinie, son-
daże, poszukiwania w zakresie patronatu, porównywanie 
cen, powielanie dokumentów, public relations, rachunko-
wość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywa-
nie reklam prasowych: reklamy radiowe, rekrutacja persone-
lu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, badania 
rynku, sekretarskie usługi, sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, spo-
rządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, 
telewizyjna reklama, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kre-
owanie wizerunku, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
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urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, wywiad go-
spodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawie-
nia statystyczne, 44 aromaterapia, dentystyka, fizykoterapia, 
implantacja włosów, leczenie, masaż, medyczne kliniki, opie-
ka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ortodoncja, 
placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, chirurgia 
plastyczna, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakolo-
gii, szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recep-
turowych, wszczepianie implantów.

(210) 460592 (220) 2016 08 23
(731) RADZIEJEWSKA-CHOMA IWONA INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa
(540) SASKA KLINIKA
(510), (511) 5 aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycz-
nych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki 
do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycz-
nych, alkohol do celów farmaceutycznych, aminokwasy 
do celów medycznych, anestetyki, antybiotyki, wata anty-
septyczna, balsamiczne preparaty do celów leczniczych, bal-
samy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, białko 
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów- me-
dycznych, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, bi-
zmut do celów farmaceutycznych, borowina lecznicza, brom 
do celów farmaceutycznych, celuloza do celów farmaceu-
tycznych, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, pre-
paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty 
chemiczne do celów medycznych, chemiczno - farmaceu-
tyczne preparaty, cukier do celów medycznych, amalgamaty 
dentystyczne, cementy dentystyczne, dentystyczne mate-
riały do odcisków, detergenty do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, eliksiry, enzymatyczne pre-
paraty do celów medycznych, enzymy do celów farmaceu-
tycznych, enzymy do celów medycznych, estry do celów 
farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, euka-
liptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów far-
maceutycznych, farmaceutyczne preparaty, fenol do celów 
farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, 
galusowy- kwas do celów farmaceutycznych, gaza opatrun-
kowa, gazy do celów medycznych, glukoza do celów me-
dycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia 
do celów leczniczych, do celów leczniczych, gurjunowy bal-
sam do celów medycznych, herbata lecznicza, higieniczne 
bandaże, higroskopijna wata, hydrastyna, hydrastynina, im-
planty chirurgiczne, jod do celów farmaceutycznych, jodki 
do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, kauczuk 
do celów dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, 
kostny cement do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
środki tamujące krwawienia, kwasja do celów medycznych, 
kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery dentystyczne, le-
cytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do celów 
stomatologicznych, leki pomocnicze, lotony do celów farma-
ceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, ma-
styksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, 
mazidła, melisowa woda do celów farmaceutycznych, men-
tol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki do celów 
leczniczych, napary do celów leczniczych, napoje lecznicze, 
octany do celów farmaceutycznych, oczyszczające środki, 
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty do odymiania do celów medycznych, 
okłady, oleje lecznicze, olejek terpentynowy do celów farma-
ceutycznych, opaski higieniczne, opatrunkowe materiały, 
opatrunkowe materiały chirurgiczne, peptony do celów far-
maceutycznych: pigułki do celów farmaceutycznych, plastry 

do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów lecz-
niczych, płyny farmaceutyczne, pomady do celów medycz-
nych, porcelana na protezy dentystyczne, potas do celów 
medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki 
do odświeżania powietrza, przeciwbólowe środki, samo-
przylepne plastry, siarkowe laseczki do dezynfekcji, słód 
do celów farmaceutycznych, sodowe sole do celów leczni-
czych, sole do celów medycznych, sole wód mineralnych, 
sporysz do celów farmaceutycznych, preparaty do steryliza-
cji, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, 
ścierne materiały do celów dentystycznych, tabletki do ce-
lów farmaceutycznych, taśmy samoprzylepne do celów me-
dycznych, termalna woda, terpentyna do celów farmaceu-
tycznych, tkaniny chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, 
tłuszcze do celów medycznych, trzeźwiące sole, uśmierzają-
ce środki, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycz-
nych, wata do celów leczniczych, wata do celów medycz-
nych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian 
potasu do celów farmaceutycznych, witaminowe preparaty, 
woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan so-
dowy do celów farmaceutycznych, wody mineralne do ce-
lów leczniczych, wodzian chloralu do celów farmaceutycz-
nych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, 
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, zioła leczni-
cze, stopy dentystyczne ze złota, żelatyna do celów medycz-
nych, żrące substancje do celów farmaceutycznych, 10 aero-
zole do celów medycznych, środki do akupunktury, 
urządzenia do analizy do celów medycznych, aparatury 
do anestezjologii, aparaty do masażu wibracyjnego, aplika-
tory pigułek, bandaże elastyczne, bańki lekarskie, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chi-
rurgiczne, defibrylatory, aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, elektrody do celów medycznych, elektrokar-
diografy, przyrządy do fizykoterapii, fotele lekarskie i denty-
styczne, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, urządzenia do gim-
nastyki leczniczej, gorsety brzuszne, gorsety do celów 
leczniczych, hematometry, igły do akupunktury, igły do ce-
lów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych in-
halatory, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycz-
nych, kaniule, wenflony, klamry chirurgiczne, kompresory, 
aparatura do analizy krwi, kroplomierze do celów leczni-
czych, kroplomierze do celów medycznych, kule inwalidzkie, 
lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów 
leczniczych, lasery do celów medycznych, lusterka stosowa-
ne w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane do celów 
leczniczych, łyżki do leków, aparaty do masażu, przyrządy 
do masażu kosmetycznego, maski anestezjologiczne, maski 
stosowane przez personel medyczny, meble specjalne 
do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, 
przyrządy do naciągania, nici chirurgiczne, noże chirurgicz-
ne, nożyce chirurgiczne, ochraniacze na palce do celów me-
dycznych, aparaty do sztucznego oddychania, odzież spe-
cjalna używana w salach operacyjnych, opaski gipsowane, 
artykuły ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, pasy 
do celów leczniczych, elektryczne, pasy ortopedyczne, pasy 
podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy pępkowe, sztuczne 
piersi, piły do celów chirurgicznych, wkładki do butów prze-
ciw płaskostopiu, podtrzymujące opaski, poduszki nadmu-
chiwane do celów leczniczych, poduszki do celów leczni-
czych, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów 
leczniczych, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki 
na odpady pochodzenia medycznego, pompy do celów 
medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicz-
nych, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorącego 
powietrza, promienie rentgenowskie do celów medycznych, 
lampy rentgenowskie do celów medycznych, protezy, prze-
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ścieradła chirurgiczne, prześcieradła sterylne chirurgiczne, 
przyborniki dla chirurgów lub lekarzy innych specjalności, 
przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy do cięcia 
stosowane w chirurgii, przyrządy do wdmuchiwania prosz-
ków lub gazów, radiologiczne aparaty do celów medycz-
nych, radiologiczne ekrany do celów medycznych, aparaty 
do reanimacji, rentgenogramy do celów medycznych, rent-
genowskie aparaty do celów medycznych, respiratory 
do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, 
rękawice do masażu, rozpylacze do celów leczniczych, rurki 
drenujące do celów medycznych, skalpele, sztuczna skóra 
do celów chirurgicznych, aparaty do ochrony słuchu, słucho-
we aparaty, soczewki do implantacji chirurgicznych, sondy 
do celów medycznych, sondy, bandaże ortopedyczne 
na stawy, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów 
medycznych, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
podskórne, szyny, temblaki, urządzenia do terapii galwanicz-
nej, termoelektryczne kompresy, termometry do celów me-
dycznych, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi, 
ultrafioletowe lampy do celów leczniczych, włosy sztuczne, 
irygatory do wstrzykiwania, igły do zszywania, materiały 
do zszywania, pończochy przeciw żylakom, 35 badania mar-
ketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotoko-
piowanie, informacja handlowa, informacja o działalności 
gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, opinie, son-
daże, poszukiwania w zakresie patronatu, porównywanie 
cen, powielanie dokumentów, public relations, rachunko-
wość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywa-
nie reklam prasowych: reklamy radiowe, rekrutacja persone-
lu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych,  analizy rynku, badania 
rynku, sekretarskie usługi, sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, spo-
rządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, 
telewizyjna reklama, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kre-
owanie wizerunku, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, wywiad go-
spodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawie-
nia statystyczne, 44 aromaterapia, dentystyka, fizykoterapia, 
implantacja włosów, leczenie, masaż, medyczne kliniki, opie-
ka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ortodoncja, 
placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, chirurgia 
plastyczna, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakolo-
gii, szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recep-
turowych, wszczepianie implantów.

(210) 460593 (220) 2016 08 23
(731) RADZIEJEWSKA-CHOMA IWONA INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa
(540) DR Radziejewska medycyna estetyczna i flebologia
(510), (511) 5 aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycz-
nych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki 
do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycz-
nych, alkohol do celów farmaceutycznych, aminokwasy 
do celów medycznych, anestetyki, antybiotyki, wata anty-
septyczna, balsamiczne preparaty do celów leczniczych, bal-
samy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, białko 
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów- me-
dycznych, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, bi-
zmut do celów farmaceutycznych, borowina lecznicza, brom 

do celów farmaceutycznych, celuloza do celów farmaceu-
tycznych, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, pre-
paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty 
chemiczne do celów medycznych, chemiczno - farmaceu-
tyczne preparaty, cukier do celów medycznych, amalgamaty 
dentystyczne, cementy dentystyczne, dentystyczne mate-
riały do odcisków, detergenty do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, eliksiry, enzymatyczne pre-
paraty do celów medycznych, enzymy do celów farmaceu-
tycznych, enzymy do celów medycznych, estry do celów 
farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, euka-
liptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów far-
maceutycznych, farmaceutyczne preparaty, fenol do celów 
farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, 
galusowy- kwas do celów farmaceutycznych, gaza opatrun-
kowa, gazy do celów medycznych, glukoza do celów me-
dycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia 
do celów leczniczych, do celów leczniczych, gurjunowy bal-
sam do celów medycznych, herbata lecznicza, higieniczne 
bandaże, higroskopijna wata, hydrastyna, hydrastynina, im-
planty chirurgiczne, jod do celów farmaceutycznych, jodki 
do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, kauczuk 
do celów dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, 
kostny cement do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
środki tamujące krwawienia, kwasja do celów medycznych, 
kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery dentystyczne, le-
cytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do celów 
stomatologicznych, leki pomocnicze, lotony do celów farma-
ceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, ma-
styksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, 
mazidła, melisowa woda do celów farmaceutycznych, men-
tol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki do celów 
leczniczych, napary do celów leczniczych, napoje lecznicze, 
octany do celów farmaceutycznych, oczyszczające środki, 
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty do odymiania do celów medycznych, 
okłady, oleje lecznicze, olejek terpentynowy do celów farma-
ceutycznych, opaski higieniczne, opatrunkowe materiały, 
opatrunkowe materiały chirurgiczne, peptony do celów far-
maceutycznych: pigułki do celów farmaceutycznych, plastry 
do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów lecz-
niczych, płyny farmaceutyczne, pomady do celów medycz-
nych, porcelana na protezy dentystyczne, potas do celów 
medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki 
do odświeżania powietrza, przeciwbólowe środki, samo-
przylepne plastry, siarkowe laseczki do dezynfekcji, słód 
do celów farmaceutycznych, sodowe sole do celów leczni-
czych, sole do celów medycznych, sole wód mineralnych, 
sporysz do celów farmaceutycznych, preparaty do steryliza-
cji, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, 
ścierne materiały do celów dentystycznych, tabletki do ce-
lów farmaceutycznych, taśmy samoprzylepne do celów me-
dycznych, termalna woda, terpentyna do celów farmaceu-
tycznych, tkaniny chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, 
tłuszcze do celów medycznych, trzeźwiące sole, uśmierzają-
ce środki, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycz-
nych, wata do celów leczniczych, wata do celów medycz-
nych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian 
potasu do celów farmaceutycznych, witaminowe preparaty, 
woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan so-
dowy do celów farmaceutycznych, wody mineralne do ce-
lów leczniczych, wodzian chloralu do celów farmaceutycz-
nych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, 
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, zioła leczni-
cze, stopy dentystyczne ze złota, żelatyna do celów medycz-
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nych, żrące substancje do celów farmaceutycznych, 10 aero-
zole do celów medycznych, środki do akupunktury, 
urządzenia do analizy do celów medycznych, aparatury 
do anestezjologii, aparaty do masażu wibracyjnego, aplika-
tory pigułek, bandaże elastyczne, bańki lekarskie, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chi-
rurgiczne, defibrylatory, aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, elektrody do celów medycznych, elektrokar-
diografy, przyrządy do fizykoterapii, fotele lekarskie i denty-
styczne, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, urządzenia do gim-
nastyki leczniczej, gorsety brzuszne, gorsety do celów 
leczniczych, hematometry, igły do akupunktury, igły do ce-
lów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych in-
halatory, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycz-
nych, kaniule, wenflony, klamry chirurgiczne, kompresory, 
aparatura do analizy krwi, kroplomierze do celów leczni-
czych, kroplomierze do celów medycznych, kule inwalidzkie, 
lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów 
leczniczych, lasery do celów medycznych, lusterka stosowa-
ne w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane do celów 
leczniczych, łyżki do leków, aparaty do masażu, przyrządy 
do masażu kosmetycznego, maski anestezjologiczne, maski 
stosowane przez personel medyczny, meble specjalne 
do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, 
przyrządy do naciągania, nici chirurgiczne, noże chirurgicz-
ne, nożyce chirurgiczne, ochraniacze na palce do celów me-
dycznych, aparaty do sztucznego oddychania, odzież spe-
cjalna używana w salach operacyjnych, opaski gipsowane, 
artykuły ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, pasy 
do celów leczniczych, elektryczne, pasy ortopedyczne, pasy 
podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy pępkowe, sztuczne 
piersi, piły do celów chirurgicznych, wkładki do butów prze-
ciw płaskostopiu, podtrzymujące opaski, poduszki nadmu-
chiwane do celów leczniczych, poduszki do celów leczni-
czych, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów 
leczniczych, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki 
na odpady pochodzenia medycznego, pompy do celów 
medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicz-
nych, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorącego 
powietrza, promienie rentgenowskie do celów medycznych, 
lampy rentgenowskie do celów medycznych, protezy, prze-
ścieradła chirurgiczne, prześcieradła sterylne chirurgiczne, 
przyborniki dla chirurgów lub lekarzy innych specjalności, 
przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy do cięcia 
stosowane w chirurgii, przyrządy do wdmuchiwania prosz-
ków lub gazów, radiologiczne aparaty do celów medycz-
nych, radiologiczne ekrany do celów medycznych, aparaty 
do reanimacji, rentgenogramy do celów medycznych, rent-
genowskie aparaty do celów medycznych, respiratory 
do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, 
rękawice do masażu, rozpylacze do celów leczniczych, rurki 
drenujące do celów medycznych, skalpele, sztuczna skóra 
do celów chirurgicznych, aparaty do ochrony słuchu, słucho-
we aparaty, soczewki do implantacji chirurgicznych, sondy 
do celów medycznych, sondy, bandaże ortopedyczne 
na stawy, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów 
medycznych, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
podskórne, szyny, temblaki, urządzenia do terapii galwanicz-
nej, termoelektryczne kompresy, termometry do celów me-
dycznych, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi, 
ultrafioletowe lampy do celów leczniczych, włosy sztuczne, 
irygatory do wstrzykiwania, igły do zszywania, materiały 
do zszywania, pończochy przeciw żylakom, 35 badania mar-
ketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotoko-
piowanie, informacja handlowa, informacja o działalności 
gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, opinie, son-

daże, poszukiwania w zakresie patronatu, porównywanie 
cen, powielanie dokumentów, public relations, rachunko-
wość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywa-
nie reklam prasowych: reklamy radiowe, rekrutacja persone-
lu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych,  analizy rynku, badania 
rynku, sekretarskie usługi, sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, spo-
rządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, 
telewizyjna reklama, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kre-
owanie wizerunku, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, wywiad go-
spodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawie-
nia statystyczne, 44 aromaterapia, dentystyka, fizykoterapia, 
implantacja włosów, leczenie, masaż, medyczne kliniki, opie-
ka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ortodoncja, 
placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, chirurgia 
plastyczna, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakolo-
gii, szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recep-
turowych, wszczepianie implantów.

(210) 460594 (220) 2016 08 23
(731) RADZIEJEWSKA-CHOMA IWONA INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa
(540) SASKA CLINIC
(510), (511) 5 aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycz-
nych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki 
do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycz-
nych, alkohol do celów farmaceutycznych, aminokwasy 
do celów medycznych, anestetyki, antybiotyki, wata anty-
septyczna, balsamiczne preparaty do celów leczniczych, bal-
samy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, białko 
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów- me-
dycznych, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, bi-
zmut do celów farmaceutycznych, borowina lecznicza, brom 
do celów farmaceutycznych, celuloza do celów farmaceu-
tycznych, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, pre-
paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty 
chemiczne do celów medycznych, chemiczno - farmaceu-
tyczne preparaty, cukier do celów medycznych, amalgamaty 
dentystyczne, cementy dentystyczne, dentystyczne mate-
riały do odcisków, detergenty do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, eliksiry, enzymatyczne pre-
paraty do celów medycznych, enzymy do celów farmaceu-
tycznych, enzymy do celów medycznych, estry do celów 
farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, euka-
liptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów far-
maceutycznych, farmaceutyczne preparaty, fenol do celów 
farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, 
galusowy- kwas do celów farmaceutycznych, gaza opatrun-
kowa, gazy do celów medycznych, glukoza do celów me-
dycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia 
do celów leczniczych, do celów leczniczych, gurjunowy bal-
sam do celów medycznych, herbata lecznicza, higieniczne 
bandaże, higroskopijna wata, hydrastyna, hydrastynina, im-
planty chirurgiczne, jod do celów farmaceutycznych, jodki 
do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, kauczuk 
do celów dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, 
kostny cement do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
środki tamujące krwawienia, kwasja do celów medycznych, 
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kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery dentystyczne, le-
cytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do celów 
stomatologicznych, leki pomocnicze, lotony do celów farma-
ceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, ma-
styksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, 
mazidła, melisowa woda do celów farmaceutycznych, men-
tol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki do celów 
leczniczych, napary do celów leczniczych, napoje lecznicze, 
octany do celów farmaceutycznych, oczyszczające środki, 
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty do odymiania do celów medycznych, 
okłady, oleje lecznicze, olejek terpentynowy do celów farma-
ceutycznych, opaski higieniczne, opatrunkowe materiały, 
opatrunkowe materiały chirurgiczne, peptony do celów far-
maceutycznych: pigułki do celów farmaceutycznych, plastry 
do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów lecz-
niczych, płyny farmaceutyczne, pomady do celów medycz-
nych, porcelana na protezy dentystyczne, potas do celów 
medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki 
do odświeżania powietrza, przeciwbólowe środki, samo-
przylepne plastry, siarkowe laseczki do dezynfekcji, słód 
do celów farmaceutycznych, sodowe sole do celów leczni-
czych, sole do celów medycznych, sole wód mineralnych, 
sporysz do celów farmaceutycznych, preparaty do steryliza-
cji, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, 
ścierne materiały do celów dentystycznych, tabletki do ce-
lów farmaceutycznych, taśmy samoprzylepne do celów me-
dycznych, termalna woda, terpentyna do celów farmaceu-
tycznych, tkaniny chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, 
tłuszcze do celów medycznych, trzeźwiące sole, uśmierzają-
ce środki, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycz-
nych, wata do celów leczniczych, wata do celów medycz-
nych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian 
potasu do celów farmaceutycznych, witaminowe preparaty, 
woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan so-
dowy do celów farmaceutycznych, wody mineralne do ce-
lów leczniczych, wodzian chloralu do celów farmaceutycz-
nych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, 
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, zioła leczni-
cze, stopy dentystyczne ze złota, żelatyna do celów medycz-
nych, żrące substancje do celów farmaceutycznych, 10 aero-
zole do celów medycznych, środki do akupunktury, 
urządzenia do analizy do celów medycznych, aparatury 
do anestezjologii, aparaty do masażu wibracyjnego, aplika-
tory pigułek, bandaże elastyczne, bańki lekarskie, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chi-
rurgiczne, defibrylatory, aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, elektrody do celów medycznych, elektrokar-
diografy, przyrządy do fizykoterapii, fotele lekarskie i denty-
styczne, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, urządzenia do gim-
nastyki leczniczej, gorsety brzuszne, gorsety do celów 
leczniczych, hematometry, igły do akupunktury, igły do ce-
lów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych in-
halatory, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycz-
nych, kaniule, wenflony, klamry chirurgiczne, kompresory, 
aparatura do analizy krwi, kroplomierze do celów leczni-
czych, kroplomierze do celów medycznych, kule inwalidzkie, 
lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów 
leczniczych, lasery do celów medycznych, lusterka stosowa-
ne w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane do celów 
leczniczych, łyżki do leków, aparaty do masażu, przyrządy 
do masażu kosmetycznego, maski anestezjologiczne, maski 
stosowane przez personel medyczny, meble specjalne 
do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, 
przyrządy do naciągania, nici chirurgiczne, noże chirurgicz-
ne, nożyce chirurgiczne, ochraniacze na palce do celów me-

dycznych, aparaty do sztucznego oddychania, odzież spe-
cjalna używana w salach operacyjnych, opaski gipsowane, 
artykuły ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, pasy 
do celów leczniczych, elektryczne, pasy ortopedyczne, pasy 
podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy pępkowe, sztuczne 
piersi, piły do celów chirurgicznych, wkładki do butów prze-
ciw płaskostopiu, podtrzymujące opaski, poduszki nadmu-
chiwane do celów leczniczych, poduszki do celów leczni-
czych, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów 
leczniczych, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki 
na odpady pochodzenia medycznego, pompy do celów 
medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicz-
nych, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorącego 
powietrza, promienie rentgenowskie do celów medycznych, 
lampy rentgenowskie do celów medycznych, protezy, prze-
ścieradła chirurgiczne, prześcieradła sterylne chirurgiczne, 
przyborniki dla chirurgów lub lekarzy innych specjalności, 
przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy do cięcia 
stosowane w chirurgii, przyrządy do wdmuchiwania prosz-
ków lub gazów, radiologiczne aparaty do celów medycz-
nych, radiologiczne ekrany do celów medycznych, aparaty 
do reanimacji, rentgenogramy do celów medycznych, rent-
genowskie aparaty do celów medycznych, respiratory 
do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, 
rękawice do masażu, rozpylacze do celów leczniczych, rurki 
drenujące do celów medycznych, skalpele, sztuczna skóra 
do celów chirurgicznych, aparaty do ochrony słuchu, słucho-
we aparaty, soczewki do implantacji chirurgicznych, sondy 
do celów medycznych, sondy, bandaże ortopedyczne 
na stawy, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów 
medycznych, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
podskórne, szyny, temblaki, urządzenia do terapii galwanicz-
nej, termoelektryczne kompresy, termometry do celów me-
dycznych, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi, 
ultrafioletowe lampy do celów leczniczych, włosy sztuczne, 
irygatory do wstrzykiwania, igły do zszywania, materiały 
do zszywania, pończochy przeciw żylakom, 35 badania mar-
ketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotoko-
piowanie, informacja handlowa, informacja o działalności 
gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, opinie, son-
daże, poszukiwania w zakresie patronatu, porównywanie 
cen, powielanie dokumentów, public relations, rachunko-
wość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywa-
nie reklam prasowych: reklamy radiowe, rekrutacja persone-
lu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych,  analizy rynku, badania 
rynku, sekretarskie usługi, sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, spo-
rządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, 
telewizyjna reklama, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kre-
owanie wizerunku, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, wywiad go-
spodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawie-
nia statystyczne, 44 aromaterapia, dentystyka, fizykoterapia, 
implantacja włosów, leczenie, masaż, medyczne kliniki, opie-
ka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ortodoncja, 
placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, chirurgia 
plastyczna, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakolo-
gii, szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recep-
turowych, wszczepianie implantów.
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(210) 461492 (220) 2016 09 15
(731) GORCZYCA JAROSŁAW, Łódź
(540) VSB

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.08
(510), (511) 6 rury i rurki metalowe, kształtki rurowe rozgałę-
zieniowe, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, 
metalowe, złączki rur metalowe, 11 filtry części instalacji 
domowych lub przemysłowych, filtry do wody pitnej, rury 
( części instalacji sanitarnych), zawory termostatyczne ( czę-
ści instalacji ogrzewniczych), zmiękczacze wody (urządze-
nia i instalacje, 17 kształtki niemetalowe, do rur sztywnych, 
uszczelki do rur, złączki (niemetalowe) rur.

(210) 461755 (220) 2016 09 20
(731) ALBA THYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) Alba Thyment

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, olejki eteryczne, esencje 
zapachowe, 5 wyroby farmaceutyczne, leki, żywność i sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodat-
ki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycz-
nych, herbaty lecznicze, napary ziołowe, lecznicze wyciągi 
ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy 
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej 
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, 
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów lecz-
niczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usu-
wania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżo-
wi, preparaty medyczne do odchudzania, 30 miód i wyroby 
na podstawie miodu, herbaty ziołowe, esencje smakowe 
do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów ete-
rycznych), esencje herbaciane, esencje kawowe, esencje 
smakowe do gotowania, 33 likiery.

(210) 461762 (220) 2016 09 20
(731) SUGARFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUGARFREE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry mianowicie: 
paski, torebki, torby, portmonetki, 25 wyroby dziane i tkane 
wykonane z materiałów naturalnych, syntetycznych, sztucz-
nych i ich mieszanek mianowicie: okrycia wierzchnie, ko-
stiumy, marynarki, spodnie, spódnice, suknie, sukienki, szale, 
apaszki, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy 
je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie inter-
netowym z następującymi wyrobami: okryciami wierzchni-

mi, paltami, pelerynami, płaszczami, kurtkami, kostiumami, 
garniturami, marynarkami, spodniami, spódnicami, sukniami, 
sukienkami, bluzkami, koszulami, koszulkami t-shirts, bluza-
mi, swetrami, eksponowanie towarów pozwalające nabywcy 
je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie inter-
netowym z akcesoriami i dodatkami a mianowicie szalami, 
apaszkami, rękawiczkami, torebkami, koszykami, torbami, 
paskami, wyselekcjonowanie i eksponowanie następują-
cych towarów z myślą o osobach trzecich tak, by umożliwić 
konsumentom ich obejrzenie i dokonanie zakupu: okrycia 
wierzchnie, palta, peleryny, płaszcze, kurtki, kostiumy, garni-
tury, marynarki, spodnie, spódnice, suknie, sukienki, bluzki, 
koszule, koszulki t-shirts, bluzy, swetry, szale, apaszki, ręka-
wiczki, torebki, koszyki, torby, paski, świadczenie opisanych 
w niniejszej klasie usług sprzedaży przez sklepy detaliczne, 
hurtownie, butiki, galerie, za pomocą katalogów przesyła-
nych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej przez 
strony internetowe w zakresie następujących towarów: okry-
cia wierzchnie, palta, peleryny, płaszcze, kurtki, kostiumy, 
garnitury, marynarki, spodnie, spódnice, suknie, sukienki, 
bluzki, koszule, koszulki t-shirts, bluzy, swetry, szale, apaszki, 
rękawiczki, torebki, koszyki, torby, paski, usługi teleshoppin-
gu i homeshoppingu w zakresie następujących towarów: 
okrycia wierzchnie, palta, peleryny, płaszcze, kurtki, kostiu-
my, garnitury, marynarki, spodnie, spódnice, suknie, sukienki, 
bluzki, koszule, koszulki t-shirts, bluzy, swetry, szale, apaszki, 
rękawiczki, torebki, koszyki, torby, paski, 42 usługi projektan-
tów mody, projektowanie opakowań.

(210) 462608 (220) 2016 10 13
(731) GRUPA ESKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków;
 MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NAAMLOZE 

VENNOOTSCHAP, Willebroek, BE
(540) SLOW ROAD

(531) 06.19.01, 06.19.99, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amor-
tyzatory zawieszenia w pojazdach, autokary, bagażniki 
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bieżniki 
do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki do rowerów, cią-
gniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy 
osi pojazdów, dopasowane pokrowce na pojazdy, drążki 
skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dzwonki do rowe-
rów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, hamul-
ce do pojazdów, hamulce do rowerów, kierownice do rowe-
rów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, 
kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów, kolce 
do opon, koła do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koł-
paki, korbowody do pojazdów lądowych inne niż części silni-
ków, korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa lub gazu 
w pojazdach, kosze przystosowane do rowerów, lusterka 
wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe 
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcu-
chy rowerowe, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski 
do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy na-
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pędowe do pojazdów lądowych, motocykle, motorowery, 
nadwozia samochodowe, napinacze do szprych do kół, ob-
ręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół po-
jazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony pneuma-
tyczne, opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, 
opony pełne do kół pojazdów, opony rowerowe, osie pojaz-
dów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały 
do rowerów, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, po-
duszki powietrzne - urządzenia bezpieczeństwa w samo-
chodach, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, po-
jazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną 
lub kolejową, pojazdy elektryczne, pojazdy zdalnie sterowa-
ne, inne niż zabawki, pokrowce na kierownice pojazdów, po-
krowce na koła zapasowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, 
pokrycia siodełek do rowerów lub motocykli, pompki do ro-
werów, pompy powietrzne - akcesoria do pojazdów, przekład-
nie do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne - transpor-
tery, przyczepy do pojazdów, przyczepy motocyklowe 
boczne, przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do rowe-
rów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory, 
sprężyny zawieszenia do pojazdów, rowery, samochody, sa-
mochody hybrydowe, samochody kempingowe, samocho-
dy osobowe, samochody sportowe, samochody terenowe, 
siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, silniki 
do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silni-
ki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, 
siodełka rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, 
spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, sy-
gnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe 
do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, 
szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, tapi-
cerka do pojazdów, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, 
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia 
przeciwwłamaniowe do pojazdów, wały napędowe do po-
jazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wojskowe 
pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, 
wózki golfowe - pojazdy, wycieraczki do przednich szyb, wy-
cieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, 
zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki 
samochodowe, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki - artykuły biurowe, albumy do wklejania, 
arkusze celulozy regenerowanej do owijania, artykuły biuro-
we z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety, bloki, broszury, chorą-
giewki papierowe, czasopisma - periodyki, diagramy, druko-
wane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki, 
statuetki z papieru mache, formularze, blankiety, druki, fute-
rały na mapy, gazety, globusy, gumki do ścierania, indeksy, 
skorowidze, kalendarze, kartki do notowania, kartki z życze-
niami, karton, karton z miazgi drzewnej - artykuły papierni-
cze, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty 
indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię - artykuły 
biurowe, kasetki na stemple i pieczątki, kieszonkowe notesy, 
katalogi, kołonotatniki, komiksy, koperty - artykuły piśmien-
ne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, mapy, 
mapy drogowe, mapy geograficzne, mapy podróżne, mapy 
tras, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, nalepki, naklejki - materiały piśmienne, notatniki, 
notesy, obrazy, okładki na książeczki czekowe, okładki 
na paszporty, okładki, obwoluty - artykuły papiernicze, ołów-
ki, ołówki węglowe, opaski papierowe na cygara, oprawy 
książek, organizery osobiste, osłony z papieru na doniczki, 
papier, papier do pisania, papier pergaminowy, papier w ar-
kuszach - artykuły piśmienne, pędzle, pióra i długopisy - arty-
kuły biurowe, plany, podręczniki - książki, podstawki do dłu-
gopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki 
do stempli, pieczęci, przewodniki, przewodniki drukowane, 
przybory szkolne - artykuły piśmienne, przyrządy do pisania, 

publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, 
ramki i stojaki do fotografii, rysunki, ryciny, segregatory 
na luźne kartki, skoroszyty do dokumentów, stemple do pie-
czętowania, szablony - artykuły piśmienne, szyldy z papieru 
lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub 
papieru, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, torby papierowe, torebki do pakowania, koperty 
i woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, usuwal-
ne znaczki - stemple, wkładki papierowe do szuflad, perfu-
mowane lub nie, wypełnienie z papieru lub kartonu, zakładki 
do książek, zestawy drukarskie przenośne - artykuły biurowe, 
zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 
35 agencja public relations, agencje reklamowe, analiza da-
nych biznesowych, analiza świadomości społecznej w dzie-
dzinie reklamy, analiza w zakresie marketingu, analiza w zakre-
sie reklamy, analizy badań rynkowych, analizy funkcjonowania 
firm, analizy kosztów, analizy odbioru reklamy, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania rynku do celów rekla-
mowych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
badania w zakresie public relations, doradztwo dotyczące 
reklamy, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, dystrybucja broszur reklamowych, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materia-
łów reklamowych, ekonomiczne prognozy, impresariat 
w działalności artystycznej, informacja o działalności gospo-
darczej, kolportaż próbek, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing - doradztwo biz-
nesowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamo-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketin-
gowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i na-
grań audiowizualnych, projektowanie badań marketingo-
wych, projektowanie badań opinii publicznej, projektowanie 
broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulo-
tek reklamowych, promocja i reklama podróży, promocja 
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja 
targów do celów handlowych, promocja towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, promocyjne 
usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, 
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
promowanie i reklama działalności gospodarczej, promowa-
nie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online 
za pośrednictwem witryn internetowych, promowanie pro-
jektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online 
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie sprze-
daży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję ma-
teriałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie 
sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez przygoto-
wywanie reklam, promowanie towarów i usług osób trze-
cich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
administrowanie sprzedażowych i promocyjnych progra-
mów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łącze-
nia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, 
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promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kom-
puterowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, przygotowywanie planów marketingowych, przy-
gotowywanie reklamy prasowej, publikowanie tekstów re-
klamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
on line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Interne-
cie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjo-
nalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za po-
mocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama za po-
średnictwem telefonu, reklama zewnętrzna, reklamy kinowe, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnienie 
reklam, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych po-
przez tworzenie komputerowych bazach danych, telemarke-
ting, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w za-
kresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie public rela-
tions, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi public rela-
tions, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące miejsc 
noclegowych i punktów gastronomicznych, usługi reklamo-
we świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje rekla-
mowe, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie po-
równywania cen, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
usługi w zakresie tworzenia marki, wyceny handlowe, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, zarządzanie hotelami, 39 agencje rezerwacji po-
dróży, agencje usługowe do planowania podróży, autobuso-
we usługi transportowe, biura podróży, dystrybucja wody, 
informacja o transporcie, informacja turystyczna, oprowa-
dzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja podróży, organi-
zacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwowanie wy-
cieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja 
wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja wynajmu pojazdów, 
organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, 
organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, organi-
zowanie i przeprowadzanie wypraw konnych, organizowanie 
i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowa-
nie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, organizowa-
nie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie 
podróży z i do hotelu, organizowanie wczasów, organizowa-
nie wycieczek, pilotowanie wycieczek, planowanie podróży, 
planowanie tras wycieczkowych, pośrednictwo w transpor-
cie, prowadzenie parkingów, przenoszenie, przewóz bagaży, 
rejsy łodziami wycieczkowymi, rezerwacja biletów na po-
dróż, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, 
rezerwowanie miejsc na podróże, transport lądowy, trans-
port pasażerski, transport podróżnych, transport samocho-
dowy, turystyka kwalifikowana, turystyka - zwiedzanie, udo-
stępnianie danych związanych z transportem pasażerów, 
udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie pojaz-
dów do wynajmu, udostępnianie pojazdów na wycieczki 

i wyprawy, udzielanie informacji turystycznych, usługi infor-
macyjne o atrakcjach turystycznych, usługi informacyjne 
o miejscach do zwiedzania, usługi informacyjne o turystyce 
kwalifikowanej, usługi informacyjne w odniesieniu do po-
dróży, usługi kierowców, usługi nawigacji transportowej, 
usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi proponowa-
nia miejsc do zwiedzania, usługi proponowania tras do po-
dróży, usługi taksówek, usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, usługi w zakresie podróży, wynajem samo-
chodów, wynajmowanie koni, wynajmowanie miejsc parkin-
gowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych, wypożycza-
nie kajaków, wypożyczanie kombinezonów do nurkowania, 
wypożyczanie łodzi motorowych, wypożyczanie łodzi wio-
słowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie rowerów, 
wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
wypożyczanie samochodów, zwiedzanie turystyczne, zwie-
dzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodni-
kiem, usługi organizowania wycieczek, 41 centra rozrywki, 
degustacje win - usługi edukacyjne, degustacje win - usługi 
rozrywkowe, dyskoteki, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, edukacja, rozrywka i sport, 
fotografie, fotoreportaże, imprezy z degustacją win w celach 
edukacyjnych, informacja o atrakcjach związanych z lokalną 
historią i tradycją, informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o możliwościach spędzania czasu wolnego w zgo-
dzie z naturą, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, 
informacja o wypoczynku, jaskinie udostępniane publicznie, 
kina, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wę-
drówkami górskimi, muzea, nagrywanie filmów na taśmach 
wideo, obozy rekreacyjne, ogrody botaniczne, ogrody udo-
stępniane publicznie, organizacja wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, organizowanie balów, organizowa-
nie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, organizowanie gier, organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie kon-
ferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie 
przyjęć - rozrywka, organizowanie turniejów, organizowanie 
widowisk - impresariat, organizowanie wykładów, organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, or-
ganizowanie wyścigów konnych, organizowanie wyścigów 
łodzi żaglowych, organizowanie zawodów - edukacja lub 
rozrywka, organizowanie zawodów sportowych, pisanie tek-
stów innych niż reklamowe, pokazy edukacyjne, pozamiej-
skie ośrodki rekreacyjno-sportowe, country cluby, wyposa-
żone w obiekty i sprzęt sportowy, prezentacja imprez 
rozrywkowych na żywo, prowadzenie parków rozrywki, pro-
wadzenie parków wodnych, prowadzenie warsztatów i szko-
leń, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie 
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, 
publikowanie on-line książek i czasopism, publikowanie 
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie 
przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast 
online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, publi-
kowanie tekstów, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka, tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie klubowych 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie komplek-
sów ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie kortów teni-
sowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów eduka-
cyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, 
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udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu treningowego, udostępnianie on-line czasopism 
o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie ośrod-
ków rekreacji, udostępnianie pływalni, udostępnianie po-
mieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu 
i obiektów rozrywkowych, udostępnianie usług i obiektów 
rekreacyjnych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi artystów 
estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdo-
wych, usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów i szko-
leń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi 
doradztwa w zakresie rozrywki, usługi edukacyjne i szkole-
niowe, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne pla-
cówki wypoczynkowe, usługi gier, usługi informacji o rekre-
acji, usługi informacji o rozrywce, usługi informacyjne 
i doradcze dotyczące rozrywki, usługi informacyjne w zakre-
sie biletów na widowiska, usługi informacyjne związane 
z rozrywką, usługi organizowania quizów, usługi parków re-
kreacyjnych, usługi parków rozrywki, usługi rekreacyjne, usłu-
gi rekreacyjne związane z jazdą konną, usługi rekreacyjne 
związane z pieszymi wędrówkami, usługi rekreacyjne zwią-
zane z wędrówkami z plecakiem, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych- rozrywka, warsztaty do ce-
lów rekreacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, wesołe 
miasteczka, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmo-
wanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, 
wypożyczanie książek, wypożyczanie sprzętu do nurkowa-
nia, wypożyczanie sprzętu sportowego, zajęcia sportowe 
i kulturalne, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zoo, 43 bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi - snack-
-bary, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy 
turystyczne, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji 
o usługach barów, dostarczanie posiłków do bezpośrednie-
go spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, gospodarstwa agroturystyczne, herba-
ciarnie, hotele dla zwierząt, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi 
kateringowe, informacja na temat hoteli, kafeterie - bufety, 
kawiarnie, koktajlbary, lodziarnie, motele, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
ocena zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie obo-
zów wakacyjnych - zakwaterowanie, organizowanie zakwa-
terowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, pensjonaty, 
pensjonaty dla zwierząt, pizzerie, porady dotyczące przepi-
sów kulinarnych, restauracje, restauracje dla turystów, restau-
racje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, 
restauracje serwujące delikatesy, rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje 
miejsc w hotelach, serwowanie jedzenia i napojów, stołówki, 
tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie miejsc nocle-
gowych w hotelach, udostępnianie opinii na temat restaura-
cji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji 
w zakresie hoteli, udzielanie informacji związanych z przygo-
towywaniem żywności i napojów, usługi barowe, usługi ba-
rów kawowych, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi do-
radcze dotyczące żywności, usługi herbaciarni, usługi hosteli 
dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi 
kateringowe, usługi kawiarni, usługi w zakresie gotowania 
posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w za-
kresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, usługi zaopa-

trzenia w żywność i napoje, wynajem domów letniskowych, 
wynajem pawilonów, wynajem zakwaterowania na urlop, 
wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowa-
nie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na po-
byt czasowy, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urzą-
dzeń do gotowania, zajazdy dla turystów, zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowa-
nia w hotelach.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 462610 (220) 2016 10 13
(731) GRUPA ESKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków;
 MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NAAMLOZE 

VENNOOTSCHAP, Willebroek, BE
(540) Slow Road
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amor-
tyzatory zawieszenia w pojazdach, autokary, bagażniki 
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bieżniki 
do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki do rowerów, cią-
gniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy 
osi pojazdów, dopasowane pokrowce na pojazdy, drążki 
skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dzwonki do rowe-
rów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, hamul-
ce do pojazdów, hamulce do rowerów, kierownice do rowe-
rów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, 
kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów, kolce 
do opon, koła do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koł-
paki, korbowody do pojazdów lądowych inne niż części silni-
ków, korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa lub gazu 
w pojazdach, kosze przystosowane do rowerów, lusterka 
wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe 
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcu-
chy rowerowe, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski 
do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy na-
pędowe do pojazdów lądowych, motocykle, motorowery, 
nadwozia samochodowe, napinacze do szprych do kół, ob-
ręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół po-
jazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony pneu-
matyczne, opony bezdętkowe do rowerów, opony 
do pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, opony rowero-
we, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w po-
jazdach, pedały do rowerów, piasty do rowerów, piasty kół 
pojazdów, poduszki powietrzne - urządzenia bezpieczeń-
stwa w samochodach, podwozia pojazdów, podwozia sa-
mochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, pojazdy 
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pokrowce na kierowni-
ce pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na sie-
dzenia pojazdów, pokrycia siodełek do rowerów lub moto-
cykli, pompki do rowerów, pompy powietrzne - akcesoria 
do pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych, przeno-
śniki naziemne - transportery, przyczepy do pojazdów, przy-
czepy motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne miesz-
kalne, ramy do rowerów, resory, sprężyny amortyzujące 
samochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, 
rowery, samochody, samochody hybrydowe, samochody 
kempingowe, samochody osobowe, samochody sportowe, 
samochody terenowe, siedzenia do pojazdów, silniki do po-
jazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądo-
wych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, skrzynie 
biegów do pojazdów lądowych, spojlery do pojazdów, 
sprzęgła do pojazdów lądowych, sygnalizatory jazdy wstecz 
do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy 
do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, 
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szyby przednie pojazdów, ślizgacz, tapicerka do pojazdów, 
trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia prze-
ciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłama-
niowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądo-
wych, wentyle do opon pojazdów, wojskowe pojazdy 
transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wózki 
golfowe - pojazdy, wycieraczki do przednich szyb, wycie-
raczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, za-
palniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki sa-
mochodowe, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki - artykuły biurowe, albumy do wklejania, 
arkusze celulozy regenerowanej do owijania, artykuły biuro-
we z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety, bloki, broszury, chorą-
giewki papierowe, czasopisma - periodyki, diagramy, druko-
wane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki, 
statuetki z papieru mache, formularze, blankiety, druki, fute-
rały na mapy, gazety, globusy, gumki do ścierania, indeksy, 
skorowidze, kalendarze, kartki do notowania, kartki z życze-
niami, karton, karton z miazgi drzewnej - artykuły papierni-
cze, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty 
indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię - artykuły 
biurowe, kasetki na stemple i pieczątki, kieszonkowe notesy, 
katalogi, kołonotatniki, komiksy, koperty - artykuły piśmien-
ne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, mapy, 
mapy drogowe, mapy geograficzne, mapy podróżne, mapy 
tras, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, nalepki, naklejki - materiały piśmienne, notatniki, 
notesy, obrazy, okładki na książeczki czekowe, okładki 
na paszporty, okładki, obwoluty - artykuły papiernicze, ołów-
ki, ołówki węglowe, opaski papierowe na cygara, oprawy 
książek, organizery osobiste, osłony z papieru na doniczki, 
papier, papier do pisania, papier pergaminowy, papier w ar-
kuszach - artykuły piśmienne, pędzle, pióra i długopisy - arty-
kuły biurowe, plany, podręczniki - książki, podstawki do dłu-
gopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki 
do stempli, pieczęci, przewodniki, przewodniki drukowane, 
przybory szkolne - artykuły piśmienne, przyrządy do pisania, 
publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, 
ramki i stojaki do fotografii, rysunki, ryciny, segregatory 
na luźne kartki, skoroszyty do dokumentów, stemple do pie-
czętowania, szablony - artykuły piśmienne, szyldy z papieru 
lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub 
papieru, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, torby papierowe, torebki do pakowania, koperty 
i woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, usuwal-
ne znaczki - stemple, wkładki papierowe do szuflad, perfu-
mowane lub nie, wypełnienie z papieru lub kartonu, zakładki 
do książek, zestawy drukarskie przenośne - artykuły biurowe, 
zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 
35 agencja public relations, agencje reklamowe, analiza da-
nych biznesowych, analiza świadomości społecznej w dzie-
dzinie reklamy, analiza w zakresie marketingu, analiza w zakre-
sie reklamy, analizy badań rynkowych, analizy funkcjonowania 
firm, analizy kosztów, analizy odbioru reklamy, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania rynku do celów rekla-
mowych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
badania w zakresie public relations, doradztwo dotyczące 
reklamy, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, dystrybucja broszur reklamowych, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materia-
łów reklamowych, ekonomiczne prognozy, impresariat 
w działalności artystycznej, informacja o działalności gospo-

darczej, kolportaż próbek, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing - doradztwo biz-
nesowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamo-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketin-
gowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i na-
grań audiowizualnych, projektowanie badań marketingo-
wych, projektowanie badań opinii publicznej, projektowanie 
broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulo-
tek reklamowych, promocja i reklama podróży, promocja 
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja 
targów do celów handlowych, promocja towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, promocyjne 
usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, 
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
promowanie i reklama działalności gospodarczej, promowa-
nie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online 
za pośrednictwem witryn internetowych, promowanie pro-
jektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online 
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie sprze-
daży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję ma-
teriałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie 
sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez przygoto-
wywanie reklam, promowanie towarów i usług osób trze-
cich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
administrowanie sprzedażowych i promocyjnych progra-
mów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łącze-
nia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, 
promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kom-
puterowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, przygotowywanie planów marketingowych, przy-
gotowywanie reklamy prasowej, publikowanie tekstów re-
klamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
on line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Interne-
cie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjo-
nalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za po-
mocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama za po-
średnictwem telefonu, reklama zewnętrzna, reklamy kinowe, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnienie 
reklam, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych po-
przez tworzenie komputerowych bazach danych, telemarke-
ting, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w za-
kresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie public rela-
tions, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi public rela-
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tions, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące miejsc 
noclegowych i punktów gastronomicznych, usługi reklamo-
we świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje rekla-
mowe, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie po-
równywania cen, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
usługi w zakresie tworzenia marki, wyceny handlowe, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, zarządzanie hotelami, 39 agencje rezerwacji po-
dróży, agencje usługowe do planowania podróży, autobuso-
we usługi transportowe, biura podróży, dystrybucja wody, 
informacja o transporcie, informacja turystyczna, oprowa-
dzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja podróży, organi-
zacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwowanie wy-
cieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja 
wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja wynajmu pojazdów, 
organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, 
organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, organi-
zowanie i przeprowadzanie wypraw konnych, organizowanie 
i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie 
i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie 
i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie 
podróży z i do hotelu, organizowanie wczasów, organizowa-
nie wycieczek, pilotowanie wycieczek, planowanie podróży, 
planowanie tras wycieczkowych, pośrednictwo w transpor-
cie, prowadzenie parkingów, przenoszenie, przewóz bagaży, 
rejsy łodziami wycieczkowymi, rezerwacja biletów na po-
dróż, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, 
rezerwowanie miejsc na podróże, transport lądowy, trans-
port pasażerski, transport podróżnych, transport samocho-
dowy, turystyka kwalifikowana, turystyka - zwiedzanie, udo-
stępnianie danych związanych z transportem pasażerów, 
udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie pojaz-
dów do wynajmu, udostępnianie pojazdów na wycieczki 
i wyprawy, udzielanie informacji turystycznych, usługi infor-
macyjne o atrakcjach turystycznych, usługi informacyjne 
o miejscach do zwiedzania, usługi informacyjne o turystyce 
kwalifikowanej, usługi informacyjne w odniesieniu do po-
dróży, usługi kierowców, usługi nawigacji transportowej, 
usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi proponowa-
nia miejsc do zwiedzania, usługi proponowania tras do po-
dróży, usługi taksówek, usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, usługi w zakresie podróży, wynajem samo-
chodów, wynajmowanie koni, wynajmowanie miejsc parkin-
gowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych, wypożycza-
nie kajaków, wypożyczanie kombinezonów do nurkowania, 
wypożyczanie łodzi motorowych, wypożyczanie łodzi wio-
słowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie rowerów, 
wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
wypożyczanie samochodów, zwiedzanie turystyczne, zwie-
dzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodni-
kiem, usługi organizowania wycieczek, 41 centra rozrywki, 
degustacje win - usługi edukacyjne, degustacje win - usługi 
rozrywkowe, dyskoteki, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, edukacja, rozrywka i sport, 
fotografie, fotoreportaże, imprezy z degustacją win w celach 
edukacyjnych, informacja o atrakcjach związanych z lokalną 
historią i tradycją, informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o możliwościach spędzania czasu wolnego w zgo-
dzie z naturą, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, 
informacja o wypoczynku, jaskinie udostępniane publicznie, 
kina, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wę-
drówkami górskimi, muzea, nagrywanie filmów na taśmach 
wideo, obozy rekreacyjne, ogrody botaniczne, ogrody udo-

stępniane publicznie, organizacja wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, organizowanie balów, organizowa-
nie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, organizowanie gier, organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole-
niowych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kon-
kursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie przyjęć - rozrywka, organizowanie turniejów, 
organizowanie widowisk - impresariat, organizowanie wykła-
dów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie wyścigów konnych, organizowa-
nie wyścigów łodzi żaglowych, organizowanie zawodów 
- edukacja lub rozrywka, organizowanie zawodów sporto-
wych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, pokazy eduka-
cyjne, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe, country 
cluby, wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, prezentacja 
imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie parków roz-
rywki, prowadzenie parków wodnych, prowadzenie warszta-
tów i szkoleń, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publi-
kowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie 
książek, publikowanie on-line książek i czasopism, publiko-
wanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publi-
kowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów 
miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, 
publikowanie tekstów, publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka, 
telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie klubowych 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie komplek-
sów ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie kortów teni-
sowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów eduka-
cyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu treningowego, udostępnianie on-line czasopism 
o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie ośrod-
ków rekreacji, udostępnianie pływalni, udostępnianie po-
mieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu 
i obiektów rozrywkowych, udostępnianie usług i obiektów 
rekreacyjnych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi artystów 
estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdo-
wych, usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów i szko-
leń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi 
doradztwa w zakresie rozrywki, usługi edukacyjne i szkole-
niowe, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne pla-
cówki wypoczynkowe, usługi gier, usługi informacji o rekre-
acji, usługi informacji o rozrywce, usługi informacyjne 
i doradcze dotyczące rozrywki, usługi informacyjne w zakre-
sie biletów na widowiska, usługi informacyjne związane 
z rozrywką, usługi organizowania quizów, usługi parków re-
kreacyjnych, usługi parków rozrywki, usługi rekreacyjne, usłu-
gi rekreacyjne związane z jazdą konną, usługi rekreacyjne 
związane z pieszymi wędrówkami, usługi rekreacyjne zwią-
zane z wędrówkami z plecakiem, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych- rozrywka, warsztaty do ce-
lów rekreacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, wesołe 
miasteczka, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmo-
wanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, 
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wypożyczanie książek, wypożyczanie sprzętu do nurkowa-
nia, wypożyczanie sprzętu sportowego, zajęcia sportowe 
i kulturalne, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zoo, 43 bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi - snack-
-bary, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy 
turystyczne, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji 
o usługach barów, dostarczanie posiłków do bezpośrednie-
go spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, gospodarstwa agroturystyczne, herba-
ciarnie, hotele dla zwierząt, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi 
kateringowe, informacja na temat hoteli, kafeterie - bufety, 
kawiarnie, koktajl bary, lodziarnie, motele, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
ocena zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie obo-
zów wakacyjnych - zakwaterowanie, organizowanie zakwa-
terowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, pensjonaty, 
pensjonaty dla zwierząt, pizzerie, porady dotyczące przepi-
sów kulinarnych, restauracje, restauracje dla turystów, restau-
racje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, 
restauracje serwujące delikatesy, rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje 
miejsc w hotelach, serwowanie jedzenia i napojów, stołówki, 
tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie miejsc nocle-
gowych w hotelach, udostępnianie opinii na temat restaura-
cji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji 
w zakresie hoteli, udzielanie informacji związanych z przygo-
towywaniem żywności i napojów, usługi barowe, usługi ba-
rów kawowych, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi do-
radcze dotyczące żywności, usługi herbaciarni, usługi hosteli 
dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi 
kateringowe, usługi kawiarni, usługi w zakresie gotowania 
posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w za-
kresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, wynajem domów letniskowych, 
wynajem pawilonów, wynajem zakwaterowania na urlop, 
wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowa-
nie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na po-
byt czasowy, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urzą-
dzeń do gotowania, zajazdy dla turystów, zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowa-
nia w hotelach.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 462611 (220) 2016 10 13
(731) INTER-BUD DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) IB INTER-BUD DEVELOPER

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06, 
29.01.08

(510), (511) 35 usługi w zakresie: promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama 
na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, 

dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
reklamowych lub handlowych, promocja inwestycji bu-
dowlanych, usługi w zakresie sprzedaży stolarki otworowej 
PCV i drewnianej (systemy okienne i drzwiowe okna, akce-
soria okienne), usługi w zakresie księgowości, rachunkowo-
ści i doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej 
i handlowej, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów 
osób trzecich, inwentaryzacja, 36 usługi w zakresie: orga-
nizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwe-
stycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży, usługi w zakresie administrowania i zarządza-
nia nieruchomościami, dzierżawa i wynajem nieruchomości 
w tym lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, sprzedaż obiektów i lokali 
mieszkalnych i niemieszkalnych lub udziałów w tych loka-
lach, usługi informacji budowlanej i informacji o naprawach, 
37 usługi budowlane w zakresie budownictwa związane 
ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (jednorodzinnych 
i wielorodzinnych) i niemieszkalnych (w tym w szczególności 
obiektów użyteczności publicznej, biurowych, usługowych, 
przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych, handlo-
wych, sportowych, basenowych, inżynieryjnych, liniowych, 
drogowych) w systemie generalnego wykonawstwa lub ro-
bót branżowych (roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlane, 
instalacyjne, wykończeniowe), usługi w zakresie przygoto-
wania, zarządzania, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięcia-
mi inwestycyjnymi w zakresie budownictwa, usługi remon-
towe, nadzór budowlany i informacja budowlana, wynajem 
sprzętu budowlanego, 42 usługi związane z projektowaniem 
w zakresie budownictwa i urbanistyki, opracowywanie pro-
jektów architektonicznych oraz projektów aranżacji (deko-
racji) wnętrz lub przestrzeni, usługi w zakresie opiniowania 
i doradztwa organizacyjno-technicznego w budownictwie, 
badania techniczne oraz ekspertyzy techniczne i inżynieryj-
ne, weryfikacja projektów i kosztorysów, pomiary geodezyj-
ne, planowanie urbanistyczne, 43 usługi hotelarskie i gastro-
nomiczne, w tym prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, 
domów turystycznych, restauracje, kawiarnie, kafeterie, wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.

(210) 464257 (220) 2016 11 23
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa;
 BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ BIG 

InfoMonitor GRUPA BIK

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 
29.01.04, 29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej, 
pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmo-
wanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie in-
formacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich 
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informacji w komputerowych bazach danych, pozyski-
wanie danych do komputerowych baz danych, systema-
tyzowanie danych w komputerowych bazach danych, 
sortowanie danych w komputerowych bazach danych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe 
zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad go-
spodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych, bada-
nia rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia 
statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych 
i konsumenckich, organizowanie sprzedaży w trybie au-
kcji i przetargu publicznego, handlowe informacje,porady 
udzielanie konsumentom w punktach informacji konsu-
menckiej,poszukiwania w zakresie patronatu,ogłoszenia 
reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, usługi 
w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekono-
miczno-finansowych o podmiotach gospodarczych i oso-
bach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publi-
kowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie 
zebranych danych, raporty ekonomiczne, 36 doradztwo 
w sprawach finansowych, informacja finansowa, windyka-
cja należności, usługi w zakresie opracowywania raportów 
dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycz-
nych i przedsiębiorstw wobec banków i innych instytucji 
finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów 
i ocen ekonomiczno - finansowych, usługi informacyjne 
z zakresu bankowości i tematyki kredytowej, 38 zapew-
nianie dostępu do tematycznych platform informacyjnych 
z zakresu bankowości tematyki kredytowej, 41 nauczanie, 
kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą on-line 
książek, tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie 
szkoleń o tematyce bankowej i informacji bankowej, kre-
dytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawo-
dowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, usługi 
publikacji wyników studiów sektorowych, 42 tworzenie 
i administrowanie stron internetowych, udostępnianie 
baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, 
udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszuki-
warek internetowych, projektowanie systemów kompute-
rowych, usługi związane z tworzeniem oprogramowania 
do platform informacyjnych i ich hosting, usługi badaw-
cze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 464584 (220) 2016 11 30
(731) SUCHENEK MARCIN, Legionowo
(540) PIZZERIA Ragazzo

(531) 26.01.02, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 43 usługi pizzerii.

(210) 464625 (220) 2016 12 01
(731) PACHOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) INSTITUTE OF WORLD AGRICULTURE

(531) 05.03.13, 05.03.15, 01.15.15, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 42 badania w zakresie ochrony środowiska, geo-
logiczne poszukiwania, badania biologiczne, analiza wody, 
laboratorium naukowe, pomiary geodezyjne, prace badaw-
czo - rozwojowe nad nowymi produktami, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 466335 (220) 2017 01 17
(731) PAPROCKA AGNIESZKA, Lublin
(540) SEXY DUCK CRAFT ITALIAN KITCHEN

(531) 27.05.01, 03.07.17, 26.11.02
(510), (511) 41 usługi związane z dyskotekami, 43 usługi re-
stauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie, usługi barowe, restauracje samo-
obsługowe, kafeterie, obsługa gastronomiczna w własnym 
zapleczem, produktami i transportem, stołówki.

(210) 466556 (220) 2017 01 24
(731) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, DE
(540) CHCIEĆ TO MÓC
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia i sprzęty gospodarstwa 
domowego i kuchenne ujęte w klasie 7, w szczególności elek-
tryczne urządzenia i sprzęty kuchenne, w tym ostrzałki, młynki, 
miksery, ugniatacze, wyciskacze do owoców, maszyny do wyci-
skania soku, wirówki do soków, maszynki do mielenia, urządzenia 
tnące, narzędzia z napędem elektrycznym, otwieracze do pu-
szek, urządzenia do szlifowania noży, oraz maszyny i urządzenia 
do produkcji napojów i/lub przygotowywania jedzenia, pompki 
do dozowania schłodzonych napojów, elektryczne automaty 
sprzedające napoje i żywność, automaty do sprzedaży, elektrycz-
ne zgrzewarki do tworzyw sztucznych (opakowań), elektryczne 
urządzenia do usuwania odpadów, mianowicie maszyny do usu-
wania odpadków i kompresujące śmieci, urządzenia do mycia 
naczyń stołowych, maszyny i urządzenia elektryczne do prania 
i czyszczenia odzieży (ujętej w klasie 7), w tym pralki, suszarki wi-
rówkowe, prasownice, prasowalnice, ujęte w klasie 7, elektryczne 
urządzenia czyszczące do gospodarstwa domowego, w tym 
elektryczne urządzenia do mycia okien, elektryczne urządzenia 
do czyszczenia butów oraz odkurzacze, urządzenia do odkurza-
nia na mokro i sucho, odkurzacze roboty, roboty do prac domo-
wych, części do wszystkich wyżej wymienionych towarów, uję-
tych w klasie 7, węże, rury, filtry przeciwpyłowe i worki do nich, 
wszystkie przeznaczone do odkurzaczy, 11 urządzenia do pod-
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grzewania, generowania pary oraz gotowania, w szczególności 
piece, urządzenia do pieczenia, prażenia/pieczenia, grillowania, 
opiekania, rozmrażania oraz podgrzewania, podgrzewacze 
wody, grzałki nurnikowe, urządzenia do powolnego gotowa-
nia, kuchenki mikrofalowe, gofrownice elektryczne, urządzenia 
do gotowania jajek, frytkownice elektryczne, elektryczne ekspre-
sy do herbaty i kawy, maszyny do espresso, ekspresy automatycz-
ne do kawy (ujęte w klasie 11), urządzenia chłodnicze, w szczegól-
ności lodówki, zamrażarki szafkowe, szafy chłodnicze, urządzenia 
do chłodzenia napojów, lodówko-zamrażarki, zamrażarki, maszy-
ny i przyrządu do produkcji lodu, instalacje i urządzenia do susze-
nia, w szczególności suszarki bębnowe, suszarki do ubrań, suszarki 
do rąk, suszarki do włosów, lampowe promienniki podczerwieni 
(inne niż do użytku medycznego), wkłady grzewcze (nie do ce-
lów medycznych), elektryczne koce (nie do celów medycznych), 
urządzenia wentylacyjne, zwłaszcza wentylatory, filtry do oka-
pów kuchennych, urządzenia odprowadzające parę wodną i oka-
py wentylacyjne do kuchni, urządzenia klimatyzacyjne oraz przy-
rządy do poprawiania jakości powietrza, nawilżacze powietrza, 
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, zapachowe urządzenia 
dezodoryzujące nie do użytku osobistego, urządzenia oczyszcza-
jące powietrze, urządzenia do zaopatrywania w wodę i do celów 
sanitarnych, zwłaszcza armatury do wytwarzania pary, instalacje 
do wentylacji i do zaopatrywania w wodę, bojlery, akumulacyjne 
ogrzewacze wody oraz urządzenia do przepływowego podgrze-
wania wody, zlewozmywaki, pompy ciepła, części do wszystkich 
wyżej wymienionych w klasie 11, krany do dystrybucji schło-
dzonych napojów do stosowania w połączeniu z urządzeniami 
do chłodzenia napojów (inne niż automaty sprzedające).

(210) 467455 (220) 2017 02 10
(731) Tiger Muay Thai Trading Co., Ltd., Phuket, TH
(540) TIGER MUAY THAI

(531) 27.05.01, 03.01.04, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, kaptury [odzież], 
koszulki bez rękawów, spodnie dresowe, nakrycia głowy, 
szorty, rękawiczki, koszulki typu rashguard do sportów wod-
nych, chroniące przed promieniowaniem UV, obuwie, 28 na-
golenniki [artykuły sportowe].

(210) 467732 (220) 2017 03 21
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) Amore Gusto’

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 29 bita śmietana, enzymy mlekowe do celów 
spożywczych, jogurt, kefir jako napój mleczny, koktajle 
mleczne, kwaśna śmietana, mleczne produkty, mleko, mleko 
albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów 
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do ce-
lów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ry-
żowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko 
skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko 
z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do ce-
lów kulinarnych, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migda-
łowego, napoje na bazie mleka orzechowego, podpuszczka, 
produkty serowarskie, substytuty mleka, śmietana jako pro-
dukty mleczarskie, zsiadłe mleko, 30 preparaty usztywniają-
ce do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, jogurt mro-
żony jako lody spożywcze, kostki lodu, lody, lód naturalny lub 
sztuczny, lód w blokach, napoje czekoladowe z mlekiem, na-
poje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje 
na bazie kakao, proszki do sporządzania lodów, puddingi, 
sorbety jako lody, środki wiążące do lodów spożywczych.

(210) 467734 (220) 2017 03 21
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) RG ROYAL GUSTO

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11, 25.01.99
(510), (511) 29 bita śmietana, enzymy mlekowe do celów 
spożywczych, jogurt, kefir jako napój mleczny, koktajle 
mleczne, kwaśna śmietana, mleczne produkty, mleko, mleko 
albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów 
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do ce-
lów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ry-
żowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko 
skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko 
z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do ce-
lów kulinarnych, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migda-
łowego, napoje na bazie mleka orzechowego, podpuszczka, 
produkty serowarskie, substytuty mleka, śmietana jako pro-
dukty mleczarskie, zsiadłe mleko, 30 preparaty usztywniają-
ce do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, jogurt mro-
żony jako lody spożywcze, kostki lodu, lody, lód naturalny lub 
sztuczny, lód w blokach, napoje czekoladowe z mlekiem, na-
poje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje 
na bazie kakao, proszki do sporządzania lodów, puddingi, 
sorbety jako lody, środki wiążące do lodów spożywczych.

(210) 467922 (220) 2017 02 21
(731) Beijing Yinling International Business Exhibition Co., 

Ltd, Beijing, CN
(540) CBSP
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(531) 27.05.01, 27.05.08, 26.11.03, 26.11.06, 25.01.05
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, dekoracja 
wystaw sklepowych, reklama, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, publikacje reklamowe.

(210) 468041 (220) 2017 02 23
(731) KERAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno
(540) POLSKA CEGIELNIA KERAM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 07.15.01
(510), (511) 19 budowlane materiały niemetalowe, cegły, 
cegły kratowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla bu-
downictwa, pustaki kratowe, pustaki stropowe.

(210) 468136 (220) 2017 02 27
(731) IALBATROS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) iMICE
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogą powietrzną, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 42  oprogramowanie jako 
usługa SaaS, aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, programowanie kompu-
terów,  projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 468137 (220) 2017 02 27
(731) IALBATROS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) iTracker
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogą powietrzną, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 42 oprogramowanie jako 
usługa SaaS, aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, programowanie kompu-
terów, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 468360 (220) 2017 03 02
(731) MICHALSKA-KWIATKOWSKA EWA, 

Konstancin-Jeziorna
(540) PRZEWODNICY PO WIEDNIU

(531) 07.01.03, 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych.

(210) 468456 (220) 2017 03 06
(731) TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 

(531) 05.05.20, 05.05.21, 01.15.05, 27.05.21
(510), (511) 1 mieszanki do gaśnic, gaśnicze środki, gaz 
ochronny stosowany przy spawaniu, gaz rozpylający do ae-
rozoli, neutralizatory gazów toksycznych, gazy zestalone 
do celów przemysłowych, geny nasion dla celów produkcji 
rolniczej, preparaty do nawożenia gleby, gleba próchnicza, 
glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, etery 
glikolu, glikozydy, glin, ałun glinu, chlorek glinu, jodek glinu, 
krzemian glinu, octan glinu, wodzian glinu, gliniec, keramzyt 
do uprawy hydroponicznej [podłoże], glinka biała, glukoza 
dla przemysłu spożywczego, węgiel ze zwierzęcych kości, 
węglany, węgliki, hydraty węglowe, kwas węglowy, płuczki 
wspomagające wiercenie, wierzbowiec do celów przemysło-
wych, środki zabezpieczające przed wilgocią, stosowane 
w murarstwie [z wyjątkiem farb], alkohol winny, preparaty 
do klarowania wina, substancje chemiczne do produkcji 
wina, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom wi-
norośli, kwas winowy, wiskoza, witeryt, witriol, preparaty 
do uzdatniania wody, preparaty do zmiękczania wody, woda 
ciężka, woda destylowana, woda morska do celów przemy-
słowych, woda utleniona, wodne szkło [krzemiany], prepara-
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ty nadające wodoodporność materiałów tekstylnych, prepa-
raty chemiczne nadające wodoodporność skór, technet [Tc], 
roztwór [techniczny chlorek amonu], salmiak [techniczny 
chlorek amonu], preparaty chemiczne do impregnowania 
materiałów tekstylnych, tekstylia (preparaty chemiczne 
do ożywiania kolorów tekstyliów, preparaty chemiczne na-
dające wodoodporność tekstyliów, tellur [Te], terb [Tb], tio-
karbanilidy, tiosiarczany, środki chemiczne zapobiegające 
tworzeniu się plam na tkaninach, tkaniny do światłokopii, 
tlen [O], tlenek chromowy, tlenek kobaltu do celów przemy-
słowych, tlenek ołowiu, tlenek rtęci, preparaty do oczyszcza-
nia z tłuszczu, środki do dysocjacji tłuszczu, kwasy tłuszczo-
we, toluen, kąpiele tonujące [fotografika], sole tonujące 
[fotografika], fenol do celów przemysłowych, ferm [Fm] [cen-
turium], substancje chemiczne do fermentacji wina, płytki 
do ferrotypia [fotografika], filmowe klisze, światłoczułe lecz 
nie naświetlone, filmu światłoczułe, nienaświetlone, materia-
ły filtracyjne [preparaty chemicznej, materiały filtracyjne 
[substancje mineralne], materiały filtracyjne [substancje ro-
ślinne], materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne w stanie 
surowym], środki do filtracji przy wytwarzaniu przemysło-
wym napojów, uformowane materiały ceramiczne do filtra-
cji, flokulanty, substancje utwardzające fluatowanie, fluor [F], 
związki fluoru, kwas fluorowodorowy, folerskie preparaty dla 
przemysłu włókienniczego, formierskie preparaty stosowane 
w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, 
fosfatydy, fosfor [P], fosforany [nawozy], emulsje fotograficz-
ne, kwas antranilowy, azot [N], podtlenek azotu, azotan bi-
zmutu do celów chemicznych, azotany, nawozy azotowe, 
kwas azotowy, bakteriocydy stosowane przy produkcji wina 
[preparaty chemiczne używane przy produkcji wina], prepa-
raty stosowane w bakteriologii, inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, balsam gurjunowy do produkcji 
pokostów, preparaty klejące do bandaży, preparaty klejące 
do bandaży chirurgicznych, bar [Ba], siarczan baru, związki 
baru, sole do barwienia metali, preparaty chemiczne do wy-
twarzania barwników, barwniki [środki chemiczne do oży-
wiania kolorów] do celów przemysłowych, barwniki che-
miczne do emalii i szkła, baryt, papier barytowy, zakwaszone 
roztwory do ładowania baterii, płyny do odsiarczania baterii 
elektrycznych, bejce garbarskie, szpachlówki samochodowe 
[naprawa karoserii], szpat ciężki [baryt], tworzywa sztuczne 
w stanie surowym, sztuczne słodziki [preparaty chemiczne], 
dyspersja tworzyw sztucznych, środki chemiczne przeciw-
działające matowieniu szyb, ściółka [nawóz], preparaty che-
miczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, środki 
do chłodzenia silników w pojazdach, dodatki chemiczne 
do środków grzybobójczych, środki klejące do stosowania 
w przemyśle włókienniczym, dodatki chemiczne do środ-
ków owadobójczych, płytki światłoczułe, światłoczułe filmy, 
nie naświetlone, papier światłoczuły, papier na światłokopie, 
tkaniny do światłokopii, tal [Tl], talk [krzemień magnezowy], 
kwas taminowy, tanina, kleje do tapet, substancje do usuwa-
nia tapet ściennych, mąka z tapioki do celów przemysło-
wych, detergenty używane w procesach produkcyjnych, 
substancje do naprawy dętek, preparaty diagnostyczne, 
inne niż do celów medycznych, diastaza do celów przemy-
słowych, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki che-
miczne do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemicz-
ne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, 
dodatki detergentowe do benzyny, dodatki do tytoniu, hor-
mony przyspieszające dojrzewanie owoców, dolomit do ce-
lów przemysłowych, doniczki na torf dla ogrodnictwa, drew-
no garbnikowe, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, 
mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach [leśnictwo], 
miazga drzewna, ocet drzewny [kwaśna woda], spirytus 
drzewny, produkty do destylacji spirytusu drzewnego, pa-

pier dwuazowy, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, 
dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu, alkohol, alkohol 
etylowy, ałun, ameryk [Am] amoniak, amoniak [alkalia lotne] 
do celów przemysłowych, soda amoniakalna, amonowe 
sole, alkoholowy roztwór soli amonowej, ałun amonowy, 
amonowy aldehyd, alkohol amylowy, octan amylu, prepara-
ty chemiczne do analizy laboratoryjnej, inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, antydetonatory do silni-
ków spalinowych, antymon [Sb], siarczek antymonu, tlenek 
antymonu, preparaty antystatyczne, inne niż do użytku do-
mowego, apretura, argon [Ar], arsen [As], arsenian ołowiu, 
kwas arsenowy, astat [At], katalizatory [wulkanizacja], kataliza-
tory biochemiczne, katalizatory chemiczne, kazeina dla prze-
mysłu spożywczego, kazeina do celów przemysłowych, ką-
piele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografika], kąpiele 
utrwalające [fotografika], ketony, preparaty hamujące kiełko-
wanie warzyw, kity szklarskie, kiur [Cm], preparaty do klaro-
wania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klaro-
wania wina, klej rybi inny niż do papieru lub do użytku 
domowego lub do środków spożywczych, klej skrobiowy 
do celów innych niż papiernicze i domowe, klejące materiały 
do bandaży chirurgicznych, klejące preparaty do szczepienia 
[ogrodnictwo], kleje [apretura], kleje [materiały klejące] 
do celów przemysłowych, kleje do afiszów, kleje do celów 
przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicz-
nych, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, aceton, ace-
tylen, czterochlorek acetylenu, gaz do aerozoli, kleje do afi-
szy, agar, żywice akrylowe w stanie surowym, aktyn [Ac], 
aktywatory chemiczne do kauczuku, aktywatory chemiczne 
do papieru, węgiel aktywny, roztwory zapobiegające two-
rzeniu się piany w akumulatorach, zakwaszone roztwory 
do ładowania akumulatorów, płyny do odsiarczania akumu-
latorów elektrycznych, środki do renowacji płyt gramofono-
wych, albuminy/białka [zwierzęce lub roślinne, surowy mate-
riał], aldehydy, alkalia, alkalia lotne [amoniak] do celów 
przemysłowych, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, 
metale alkaliczne, alkaliczne związki żrące, sole metali alka-
licznych, alkaloidy, imid kwasu benzenosulfonowego, środki 
chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki 
chemiczne do impregnacji skóry, spoiwa impregnujące che-
mikalia, z wyjątkiem farb, insektycydy, iterb [Yb], itr [Y], izotopy 
do celów przemysłowych, paliwo do reaktorów jądrowych, 
jod do celów chemicznych, jodki do celów przemysłowych, 
białko jodowane, jodowane sole, kwas jodowy, wymienniki 
jonowe [produkty chemiczne], kainit, kalcynowana soda, ka-
liforn [Cf], kamfora do celów przemysłowych, sól kamienna, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, kaolin, karbid, 
karbonyl do ochrony roślin, glukoza do celów przemysło-
wych, gluten [kleje] nie do użytku biurowego lub domowego, 
gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do celów przemy-
słowych, preparaty przyspieszające gotowanie do celów prze-
mysłowych, grafit do celów przemysłowych, preparaty che-
miczne do czyszczenia grzejników, guano [nawóz ptasi], 
guma arabska do celów przemysłowych, guma tragakanto-
wa, gumy [materiały do klejenia], inne niż do użytku biuro-
wego lub domowego, balsam gurjunowy do produkcji poko-
stów, składniki do gwintowania, hamulce płyny hamulcowe, 
preparaty do hartowania metali, hel [He], holm [Ho], hormo-
ny przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, pokrycia 
humusowe, płyny do obwodów hydraulicznych, hydrazyna, 
iłowe płuczki wiertnicze, iły, gliny, preparaty do konserwacji 
cegły [z wyjątkiem farb i olejów], celuloza, estry celulozy 
do celów przemysłowych, octan celulozy w stanie surowym, 
pochodne chemiczne celulozy, preparaty do konserwacji ce-
mentu, z wyjątkiem farb i olejów, centurium [ferm], cer [Ce], 
preparaty do konserwacji ceramiki [z wyjątkiem farb i ole-
jów], szkliwo do ceramiki, mieszanki do produkcji ceramiki 
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technicznej, cez [Cs], kwasoodporne mieszaniny chemiczne, 
pierwiastki chemiczne rozszczepialne, preparaty chemiczne 
do celów naukowych, inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, środki chemiczne dla przemysłu, środki 
chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicy-
dów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, che-
miczne odczynniki, inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chlor 
[Cl], chlorany, chlorki, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy, 
osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej 
czułości, sensybilizatory fotograficzne, wywoływacze foto-
graficzne, papier fotograficzny, preparaty chemiczne stoso-
wane w fotografii, papier fotometryczny, frans [Fr], gadolin 
[Gd], gal [Ga], galas, galusan bizmutu zasadowy, kwas galuso-
wy do wytwarzania atramentu, sole do ogniw galwanicz-
nych, kąpiele galwaniczne, preparaty do galwanizacji, gam-
bir, oleje dla garbarstwa, sumak do garbowania, garbniki, 
garbniki roślinne, kwas garbnikowy, preparaty garbujące, 
kleje do tapet, preparaty do klejenia, gruntowania, klisze fil-
mowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, klisze rentgenowskie 
światłoczułe lecz nie naświetlone, tlenek kobaltu do celów prze-
mysłowych, kolodium, środki chemiczne do czyszczenia komi-
nów, komórki macierzyste inne niż do użytku medycznego lub 
weterynaryjnego, kompost, preparaty chemiczne do kon-
densacji, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb 
i olejów, środki do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i ole-
jów], środki do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i ole-
jów, środki do konserwacji ceramiki [z wyjątkiem farb i ole-
jów], preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty 
do konserwacji murów [z wyjątkiem farb i olejów], środki 
do konserwacji piwa, sól do konserwowania, inna niż do żyw-
ności, chemiczne preparaty do konserwowania artykułów 
spożywczych, środki do konserwacji kwiatów, preparaty 
do konserwowania produktów farmaceutycznych, kora gar-
barska, kostny węgiel, kreozot do celów chemicznych, wę-
giel zwierzęcy z krwi, dwutlenek manganu, dyspersja two-
rzyw sztucznych, dysproz [Dy], elektroforetyczne żele, inne 
niż do użytku medycznego, preparaty chemiczne do mato-
wienia emalii, produkty do zmętniania emalii, emulgatory, 
emulsje fotograficzne, preparaty enzymatyczne do celów 
przemysłowych, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzy-
my do celów chemicznych, enzymy do celów przemysło-
wych, enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzy-
my mlekowe do celów chemicznych, enzymy mlekowe 
do celów przemysłowych, epoksydowe żywice w stanie su-
rowym, erb [Er], estry, etan, etery, alkohol etylowy, eter etylo-
wy, europ [Eu], preparaty chemiczne do wytwarzania farb, 
konserwanty do farmaceutyków, bentonit, glina bentonito-
wa, kwasy benzenopochodne, pochodne benzenu, kwas 
benzoesowy, benzosulfimid, dodatki detergentowe do ben-
zyny, berkel [Bk], spoiwa do betonu, środki chemiczne do na-
powietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjąt-
kiem farb i olejów, bezwodnik kwasu octowego, bezwodnik 
tytanu do celów przemysłowych, bezwodniki, amoniak bez-
wodny, białko jodowane, białko słodowe, papier białkowany, 
biologiczne preparaty do celów innych, niż medyczne lub 
weterynaryjne, azotan bizmutu do celów chemicznych, bi-
zmut [Bi], galusan bizmutu zasadowy, boksyt, boraks, kwas 
borny do celów przemysłowych, brom do celów chemicz-
nych, preparaty chłodnicze, preparaty zapobiegające zago-
towaniu się chłodziwa silnikowego, kwas cholowy, chrom 
[ałun chromowy], chromowe sole, chromiany, chromowy 
kwas, tlenek chromu, ciecze ferromagnetyczne do celów 
przemysłowych, woda ciężka, cyjanamid wapniowy [nawóz], 
cyjanki [prusydki], roztwory do cyjanotypii, cymen, dwuchlo-
rek cyny, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, cztero-

chlorki, chemikalia organiczne do czyszczenia, środki che-
miczne do czyszczenia kominów, defolianty, dehydranty 
do celów przemysłowych, dekstrynowe kleje, woda destylo-
wana, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty kriogeniczne, aldehyd krotonowy, krypton [Kr], 
krzem [Si], krzemiany, ksenon [Xe], kultury mikroorganizmów 
inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kultury 
tkanek inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjne-
go, kwas alginowy dla przemysłu spożywczego, kwas gluta-
minowy do celów przemysłowych, kwas octowy drzewny 
[ocet drzewny surowy, kwaśna woda], kwasoodporne mie-
szaniny chemiczne, kwasy, kwasy alginowe do celów prze-
mysłowych, kwaśny szczawian potasowy, kwiat siarczany 
do celów chemicznych, preparaty do konserwacji kwiatów, 
rozpuszczalniki do lakierów, papier lakmusowy, laktoza [suro-
wy materiał], laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza 
do celów przemysłowych, artykuły do produkcji lamp bły-
skowych, lantan, lecytyna [surowiec], prazeodym [Pr], prepa-
raty bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteryjne 
do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty 
do obróbki wykończeniowej stali, preparaty enzymatyczne 
dla przemysłu spożywczego, preparaty zapobiegające zago-
towaniu się silnikowego czynnika chłodzącego, produkty 
uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż [do celów przemy-
słowych], promet [Pm], protaktyn [Pa], proteiny [materiał su-
rowy], prusydki, preparaty przeciwwilgociowe stosowane 
w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty chemiczne dla 
przemysłu, klejące preparaty przewiązki [ogrodnictwo], ma-
teriały przylepne do celów przemysłowych, pulpa papiero-
wa, rad do celów naukowo-badawczych, pierwiastki radio-
aktywne do celów naukowo-badawczych, radon [Rn], [śnieć] 
preparaty chemiczne zabezpieczające przed rdzą zbożową, 
moderatory do reaktorów jądrowych, paliwo do reaktorów 
jądrowych, preparaty do regulacji wzrostu roślin, ren [Re], re-
nowacja chemiczna [garbarstwo], roztwory soli srebrzystych 
do srebrzenia, sole tonujące [fotografika], sole złota, roztwory 
solne, sód [Na], sól amonowa, sól do konserwowania inna niż 
do żywności, sól kamienna, sól nieprzetworzona, gaz 
ochronny stosowany przy spawaniu, preparaty chemiczne 
do spawania, topniki do spawania, mieszanka ceramiczna 
do spiekania [ziarnista i sypka], spinel [preparaty chemiczne], 
spirytus drzewny, produkty do destylacji spirytusu drzewne-
go, olejowe spoiwa [kity, lepiki], preparaty impregnujące 
spoiwa, z wyjątkiem farb, spoiwa [metalurgia], spoiwa do be-
tonu, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [sub-
stancje klejące], spoiwa do opon pneumatycznych, spoiwa 
odlewnicze, azotan srebra, azotan srebrowy, środki do reno-
wacji płyt gramofonowych, rentgenowskie klisze, światło-
czułe lecz nie naświetlone, nawozy dla rolnictwa, środki che-
miczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], preparaty 
regulujące wzrost roślin, rozpuszczalniki do lakierów, rozsz-
czepialne materiały w energetyce jądrowej, rozszczepialne 
pierwiastki chemiczne, zakwaszone roztwory do ładowania 
baterii, roztwory salmiaku, roztwory solne, roztwory zapo-
biegające tworzeniu się piany w akumulatorach, roztwory 
zapobiegające tworzeniu się piany w bateriach, sole rtęci, 
tlenek rtęci, rtęć [Hg], rubid [Rb], rzadkie ziemie, sacharyna, 
preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, 
sadza do celów przemysłowych, sadza do celów przemysło-
wych lub rolniczych, sadza piecowa do celów przemysło-
wych, saletra, materiały do spilśniania tkanin [folusznictwo], 
materiały ognioodporne, płyny wzmacniające działanie ma-
teriałów ściernych, środki do matowienia, preparaty do ma-
towienia emalii lub szkła, środki do matowienia szkła, środki 
chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, mączka 
ziemniaczana do celów przemysłowych, mączki do celów 
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przemysłowych, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie 
metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania 
metali metale alkaliczne, sole metali alkalicznych sole metali 
szlachetnych do celów przemysłowych, metale ziem, metale 
ziem alkalicznych, sole metali ziem rzadkich, metaloidy, me-
tan, metylobenzen [toluen], metylobenzol, płyny do układu 
kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny 
wspomagające do materiałów ściernych, kleje do płytek ce-
ramicznych, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, 
płytki fotograficzne światłoczułe, płytki światłoczułe, zesta-
wy składników do produkcji płyt gramofonowych, pochła-
niacze [substancje aktywne], podchloryn sodu, podłoża dla 
upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoże [gliniec, keram-
zyt do uprawy hydroponicznej], podtlenek azotu, szpa-
chlówki stosowane w naprawach karoserii pojazdów mecha-
nicznych, pokrycia humusowe, polon [Po], roztwory 
do posrebrzania, potas [K], woda potasowa, potasowy szcza-
wian, potaż, czynniki powierzchniowo-czynne, preparaty 
zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, środki 
do wyprawiania skór, kleje do skór, mastyksy do skór, prepa-
raty do wyprawiania skór, preparaty do wyprawiania skór, 
oprócz olejów, preparaty do zmiękczania skór, środki che-
miczne do impregnowania skór, środki chemiczne nadające 
wodoodporność skór, skrobia do celów przemysłowych, 
skrobiowe zaczyny [środki klejące] inne, niż do użytku biuro-
wego i domowego, białko słodowe, słodziki sztuczne [pre-
paraty chemiczne], preparaty do usuwania smaru stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty zapobiegające mato-
wieniu soczewki, soda amoniakalna, soda kalcynowana, 
soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole sodowe 
[preparaty chemiczne], sole [nawozy], sole [preparaty che-
miczne], sole do barwienia metali, sole do celów przemysło-
wych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali szlachet-
nych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, 
nadtlenek wodoru, nadwęglany, środki do usuwania nafty, 
naftalen, preparaty do renowacji nagrań fonograficznych, 
kora namorzynowa do celów przemysłowych, płyny do na-
pędów automatycznych, substancje do naprawy dętek, sub-
stancje do naprawy opon, substancje klejące do naprawy 
stłuczonych przedmiotów, środki do ochrony nasion, nawo-
zy użyźniające glebę, nawozy z mączki rybnej, preparaty 
do nawożenia gleby, neodym [Nd], neon [Ne], neptun [Np], 
neutralizatory gazów toksycznych, papier nitrowany, kleje 
do obuwia, ciecze do obwodów hydraulicznych, ocet drzew-
ny [kwaśna woda], ocet spirytusowy, spirytus z octu winne-
go, ochronny gaz stosowany przy spawaniu, octan celulozy 
w stanie surowym, octan glinu, octany, preparaty bakteriolo-
giczne do octowania, preparaty zapobiegające powstawa-
niu oczek w pończochach, preparaty do oczyszczania, pre-
paraty do oczyszczania gazu, preparaty do oczyszczania 
oleju, odbarwiacze do celów przemysłowych, chemikalia 
do odbarwiania olejów, chemikalia do odbarwiania tłusz-
czów, odczynniki chemiczne, inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, papier chemiczny służący jako odczyn-
nik, substancje odczynnikowe [pochłaniacze gazów], papier 
odczynnikowy, preparaty do odklejania, środki do odkleja-
nia, środki do odklejania [środki chemiczne do rozpuszczania 
skrobi], preparaty stosowane przy odlewaniu, lecytyna dla 
przemysłu spożywczego, lecytyna do celów przemysło-
wych, lep na ptaki, środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, lit [Li], tlenek litu, alkalia lotne [amoniak] 
do celów przemysłowych, suchy lód [stały dwutlenek węgla], 
lutet [Lu], preparaty chemiczne do lutowania, preparaty 
do lutowania, topniki do lutowania, zakwaszone roztwory 
do ładowania baterii, węglan magnezowy, chlorek magnezu, 
magnezyt, manganian, dwutlenek manganu, masa celulozo-

wa, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach [leśnic-
two], mastyksy do opon, mastyksy do skór, maści do szcze-
pienia drzew, preparaty stosowane przy odlewaniu, spoiwa 
odlewnicze, odlewniczy piasek, środki do odpuszczania me-
tali, /płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, 
preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produk-
cyjnych, bakteriocydy dla enologii [produkty chemiczne sto-
sowane przy produkcji wina], materiały do ochrony przed 
ogniem, sole do ogniw galwanicznych, przewiązki klejące 
stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne dla ogrodnic-
twa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, ziemia okrzemkowa, 
okrzemkowa ziemia, kwas oleinowy, tworzywa sztuczne 
do absorpcji oleju, preparaty do oczyszczania oleju, środki 
do dysocjacji oleju, środki do odbarwiania oleju, środki 
do usuwania oleju, oleje [dodatki i modyfikatory chemiczne], 
oleje dla garbarstwa, oleje do konserwacji żywności, oleje 
do przemysłowego garbowania skór, oleje do wyprawiania 
skór, olejowe spoiwa [kity, lepiki], oliwin [preparat chemicz-
ny], arsenian ołowiu, octan ołowiu, tlenki ołowiu, mastyksy 
do opon, zestawy składników do reperacji opon, kwas orto-
fosforowy, preparaty do usuwania osadu, inne niż stosowane 
w gospodarstwie domowym, osad winowy nie do celów 
farmaceutycznych, osłabiacze fotograficzne, preparaty 
do oszczędzania paliw, hormony przyspieszające dojrzewa-
nie owoców, produkty chemiczne do ożywiania kolorów 
do użytku przemysłowego, dodatki chemiczne do paliwa 
silnikowego, preparaty służące oszczędzaniu paliwa, paliwo 
do reaktorów jądrowych, chlorek palladu, papier barytowy, 
papier białkowany, papier do światłokopii, papier dwuazowy, 
papier fotograficzny, kwas salicylowy, roztwory salmiaku, sa-
mar [Sm], czynniki chłodzące do silników samochodowych, 
szpachlówka do karoserii samochodowej, samozabarwiający 
się papier [fotografika], kwas sebacynowy, selen [Se], sensy-
bilizatory fotograficzne, sensybilizowane płytki do druku off-
setowego, siarczany, kwiat siarczanu do celów chemicznych, 
siarczki, siarka [S], kwas siarkawy, eter siarkowy, kwas siarko-
wy, silikony, preparaty zabiegające zagotowaniu czynników 
chłodzących silnika, środki chemiczne do usuwania osadu 
węglowego z silników, czynniki chłodzące do silników pojaz-
dów, antydetonatory do silników spalinowych, skand [Sc], 
składniki do produkcji płyt fonograficznych, produkty che-
miczne do renowacji skóry, papier fotometryczny, papier lak-
musowy, papier nitrowany, papier odczynnikowy, papier sa-
mozabarwiający [fotografika), papier światłoczuły, środki 
zapobiegające kondensacji pary, pektyna dla przemysłu spo-
żywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna 
do celów przemysłowych, piasek odlewniczy, piecowa sadza 
do celów przemysłowych, kwas pikrynowy, kwas pirogaluso-
wy, środki do klarowania i konserwowania piwa, preparaty 
chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkani-
nach, plastizole, plastyfikatory, chemikalia do zapobiegania 
pleśni/rdzy, pluton [Pu], płótno światłoczułe do fotografiki, 
dodatki chemiczne do płuczki wiertniczej, płyny do napędu 
automatycznego, płyny do obwodów hydraulicznych, eter 
metylowy, miazga drzewna, siarczan miedzi, mieszanka cera-
miczna do spiekania [ziarnista i sypka], preparaty do wędze-
nia mięsa, preparaty do zmiękczania mięsa do celów prze-
mysłowych, preparaty z mikroelementów dla roślin, kultury 
mikroorganizmów inne, niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, preparaty z mikroorganizmów inne, niż do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, kwasy mineralne, 
enzymy mlekowe do celów chemicznych, kwas mlekowy, 
moderatory do reaktorów nuklearnych, modyfikatory che-
miczne do olejów, morska woda do celów przemysłowych, 
preparaty do klarowania moszczu, aldehyd mrówkowy 
do celów chemicznych, kwas mrówkowy, preparaty konser-
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wujące stosowane w murarstwie [z wyłączeniem farb i ole-
jów], preparaty przeciw wilgoci stosowane w murarstwie 
[z wyjątkiem farb], mydła metaliczne do celów przemysło-
wych, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, kwas 
nadsiarkowy, utrwalacze barwników do metali, kąpiele 
utrwalające [fotografika], wapnienie utwardzające substan-
cje, preparaty do utwardzania metali, preparaty chemiczne 
do uzdatniania wody, nawozy do użyźniania gleby, preparaty 
do użyźniania gleby, octan wapnia, cyjanamid wapniowy 
[nawóz], wapno azotowe [nawóz], chlorek wapnia, sole wap-
nia, węglan wapnia, preparaty do wędzenia mięsa, węgiel, 
czterochlorometan węgla, preparaty do oszczędzania węgla, 
siarczek węgla, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel 
kostny, węgiel pochodzenia zwierzęcego, preparaty z węgla 
pochodzenia zwierzęcego, węgiel z krwi zwierzęcej, wodo-
rosty [nawóz], wodorowęglan sodowy do celów chemicz-
nych, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, 
wodorowinian potasowy do celów chemicznych, wodoro-
winian potasowy do celów przemysłowych, wodór [H], wody 
potasowe, wodziany, hydraty, kwas wolftramowy, wosk 
do szczepienia drzew, woski do czyszczenia, preparaty 
do wulkanizacji, wulkanizacyjne katalizatory, woski wybielają-
ce chemikalia, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] 
do celów przemysłowych, preparaty do wybielania materia-
łów organicznych, wymienniki jonowe [produkty chemicz-
ne], preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, substan-
cje chemiczne do wyprawiania skór, wytwarzanie napojów 
[preparaty do filtrowania], wywoływacze fotograficzne, środ-
ki do wyżarzania metali, zakwaszone roztwory do ładowania 
akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, 
środki do zamrażania, zaprawy do tytoniu, zasady [preparaty 
chemiczne], produkty uboczne w procesie obróbki ziarna 
zboża do celów przemysłowych, zestalone gazy do celów 
przemysłowych, metale ziem, ziemia do upraw, ziemia foler-
ska dla przemysłu włókienniczego, ziemia okrzemkowa, me-
tale ziem alkalicznych, ziemie rzadkie, sole złote, środki 
do zmiękczania do celów przemysłowych, preparaty 
do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty 
do zmiękczania skór, środki do zmiękczania wody, białko 
zwierzęce [surowiec], preparaty do zwilżania [farbiarstwo], 
preparaty do zwilżania [pralnictwo], preparaty do zwilżania 
dla przemysłu włókienniczego, żelatyna do celów fotogra-
ficznych, żelatyna do celów przemysłowych, sole żelaza, top-
niki do lutowania, topniki do spawania, tor [Th], doniczki 
na torf dla ogrodnictwa, torf [nawóz], tragakantowa guma, 
trójtlenek antymonu, tul [Tm], preparaty zapobiegające two-
rzeniu się osadów, dyspersja tworzyw sztucznych, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, bezwodnik tytanowy do celów 
przemysłowych, tytanit, dodatki do tytoniu, zaprawy do ty-
toniu, uformowane materiały ceramiczne przeznaczone 
do filtrowania, płyny do układu kierowniczego ze wspoma-
ganiem, ziemia do upraw, uran [U], azotan uranu, tlenek ura-
nu, preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego 
z silników, utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silniko-
wego], woda utleniona, utrwalacze [fotografika], preparaty 
do obróbki wykończeniowej stali, kwas stearynowy, prepara-
ty chemiczne utrwalające uzyskiwanie stopy metali, stront 
[Sr], substancje zapobiegające zamarzaniu, substancje żrące 
do celów przemysłowych, suchy lód [stały dwutlenek węgla], 
kwas sulfonowy, sumak do garbowania, superfosfaty [nawo-
zy], syntetyczne żywice w stanie surowym, szczawian pota-
sowy, szczawiany, kwas szczawiowy, klejące substancje 
do szczepienia drzew, maści do szczepienia drzew, wosk 
do szczepienia drzew, kity stosowane w szklarstwie, szkliwo 
ceramiczne, preparaty chemiczne do barwienia szkła, prepa-
raty chemiczne przeciw matowieniu szkła, preparaty do ma-
towienia szkła, środki do matowienia szkła, szkło wodne 

[krzemiany], szpachlówki samochodowe [naprawa karoserii], 
żelazo-cyjanki, żele do elektroforezy inne, niż o przeznacze-
niu medycznym lub weterynaryjnym, żrące środki, żużel [na-
wóz], żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydo-
we w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym, 
żywice sztuczne w stanie surowym, żywice sztuczne w sta-
nie surowym, produkty chemiczne do konserwowania żyw-
ności, 37 asfaltowanie, bieżnikowanie opon, bieżnikowanie 
opon, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurocią-
gów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów 
i sklepów targowych, nadzór budowlany, wynajem sprzętu 
budowlanego, budownictwo, budownictwo podwodne, 
budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesiel-
stwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, napełnianie po-
jemników z tonerem, naprawa aparatów fotograficznych, 
naprawa obuwia, naprawą odzieży, naprawa parasoli, napra-
wa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa 
zamków, naprawy i konserwacja projektorów filmowych, na-
prawy i konserwacja skarbców, naprawy podwodne, napra-
wy tapicerskie, sztuczne naśnieżanie, niszczenie szkodników 
[innych niż w rolnictwie], nitowanie, obsługa basenów kąpie-
lowych, obsługa i naprawa samochodów, obsługa i naprawa 
samolotów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów po-
wypadkowych [naprawa], oczyszczanie dróg, roboty wydo-
bywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie po-
jazdów, stolarstwo meblowe [naprawy], wiercenie studni, 
szlifowanie, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowa-
nie mebli, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, 
usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi 
hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie 
i obsługa], usługi stoczniowe, wiercenie studni, wiercenie 
szybów olejowych lub gazowych, wulkanizacja opon [napra-
wy], odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów mu-
zycznych, instalacja drzwi i okien, ostrzenie noży, piaskowa-
nie, napełnianie pojemników z tonerem, polerowanie 
pojazdów, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelo-
wej, pranie na sucho, prasowanie bielizny, prasowanie paro-
we odzieży, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo 
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo 
zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży, renowa-
cja powłok cynowych, instalowanie i naprawy urządzeń dla 
chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadnia-
nia, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń 
biurowych, odnawianie instrumentów muzycznych, izolo-
wanie budynków, kamieniarstwo, instalowanie, konserwacja 
i naprawy komputerów, konserwacja i naprawy palników, 
konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli, konser-
wacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja, czyszczenie, 
reperacja skór, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i napra-
wy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urzą-
dzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów, mycie sa-
mochodów, nadzór budowlany, czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszcze-
nie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie 
odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyza-
cja, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
instalowanie drzwi i okien, eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, informacja budowlana, informacja o napra-
wach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowa-
nie drzwi i okien, instalowanie i naprawa pieców, instalowa-
nie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i na-
prawy alarmów przeciwwłamaniowych, wulkanizacja opon 
[naprawy], wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem 
sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania 
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dróg, wynajem żurawi [maszyny budowlane], wypożyczanie 
maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed 
korozją, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed 
wilgocią [budownictwo], naprawa zamków, zegarmistrzo-
stwo [naprawa i konserwacja], malowanie i naprawy znaków, 
39 akcje ratunkowe [transport], usługi transportowe autobu-
sowe, wypożyczanie bagażników dachowych, usługi butel-
kowania, chroniony transport przedmiotów wartościowych, 
dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwia-
tów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrze-
nie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
dystrybucja energii, dystrybucja gazet, dystrybucja prądu 
elektrycznego, dystrybucja wody, wypożyczanie dzwonów 
nurkowych, dystrybucja energii, fracht, fracht [przewóz to-
warów], pośrednictwo frachtowe, frankowanie przesyłek 
pocztowych, wynajmowanie garaży, dystrybucja gazety, ho-
lowanie, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogo-
wym, usługi kierowców, transport kolejowy, wynajmowanie 
koni, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dostarcza-
nie korespondencji, przesyłek, transport kolejowy, transport 
łodziami, statkami, transport mebli, transport morski, trans-
port pasażerski, transport podróżnych, transport przedmio-
tów wartościowych samochodami opancerzonymi, trans-
port rurociągami, transport rzeczny, transport sanitarny, 
turystyka [zwiedzanie], usługi kurierskie [listy lub towary], 
usługi transportu barkami, dystrybucja wody, zaopatrywanie 
w wodę, organizowanie wycieczek, organizowanie wycie-
czek morskich, wynajmowanie koni, wynajmowanie maga-
zynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie 
bagażników dachowych, wypożyczanie dzwonów nurko-
wych [kesony], wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
wypożyczanie lodówek, wypożyczanie łodzi, statków, do-
starczanie kwiatów, wypożyczanie lodówek, logistyka trans-
portu, usługi łamania lodu, przechowywanie łodzi, magazy-
nowanie, informacja o magazynowaniu, magazynowanie 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynaj-
mowanie magazynów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo 
transportowe, transport mebli, wynajmowanie miejsc par-
kingowych, ratownictwo okrętowe [akcje ratunkowe], orga-
nizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, 
usługi osób towarzyszących podróżnym, pakowanie prezen-
tów, pakowanie produktów, pakowanie towarów, prowadze-
nie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, pilotowa-
nie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, 
usługi osób towarzyszących podróżnym, wypożyczanie po-
jazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu 
[holowanie], pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, 
dystrybucja prądu elektrycznego, transport promowy, prze-
chowywanie łodzi, transport przedmiotów wartościowych, 
transport samochodami opancerzonymi przedmiotów war-
tościowych, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przepro-
wadzki, dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków, 
przewóz samochodami ciężarowymi, usługi ratownictwa, 
ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezer-
wacja transportu, rozładunek, transport poprzez rurociągi, 
transport rzeczny, transport samochodowy, wypożyczanie 
samochodów, transport sanitarny, wypożyczanie skafan-
drów [ciężkie], składowanie, składowanie towarów, spacero-
we rejsy statkami, spedycja, transport statkami, ściąganie 
statków z mielizny, wynajmowanie statków, rejsy statkami 
wycieczkowymi, uruchamianie śluz, usługi taksówek, dostar-
czanie towarów, składowanie towarów, usługi tramwajów, 
informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezer-
wacja transportu, usługi nawigacyjne, transport barkami, 
transport i składowanie odpadów, wypożyczanie samocho-
dów, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypoży-

czanie samolotów, wypożyczanie skafandrów dla nurków, 
wypożyczanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wago-
nów silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wy-
pożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamraża-
rek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
załadunek statków, zaopatrywanie w wodę, zwiedzanie tury-
styczne, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, 
barwienie futer, barwienie skór, barwienie szyb przez obrób-
kę ich powierzchni, barwienie tkanin, obróbka ceramiki, 
chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodory-
zacja powietrza, dmuchanie szkła, upcykling, wypożyczanie 
urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyza-
cyjnych, usługi kotlarskie, usługi spawalnicze, uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], wędzenie żywności, apreturowa-
nie włókna, barwienie włókna, impregnowanie ognioodpor-
ne włókna, obróbka włókna, wulkanizacja [obróbka materia-
łów], wybielanie tkanin, wykonywanie odbitek 
fotograficznych, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie 
maszyn dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych, 
wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wyrób kotłów, 
wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, wywoływanie 
filmów fotograficznych, zabezpieczanie futer przed molami, 
zamrażanie, kopiowanie zdjęć, obróbka papieru, piaskowa-
nie [polerowanie], pikowanie tkanin, platerowanie metali, 
pokrywanie kadmem, polerowanie [ścieranie], dezodoryza-
cja powietrza, odświeżanie powietrza, powlekanie galwa-
niczne, preparowanie zwierząt wypychanie [taksydermia], 
zabezpieczanie przeciwmolowe tkanin, przeróbki odzieży, 
przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, recykling odpadków 
i odpadów, przetwarzanie ropy nawowej, rymarstwo, saty-
nowanie futer, skład fotograficzny, skórnictwo, barwienie 
skóry, obróbka skóry, snucie osnów, sortowanie odpadów 
i surowców wtórnych [przetwarzanie], spalanie śmieci i od-
padków, srebrzenie, szlifowanie szkła optycznego, szycie 
odzieży na miarę, ścieranie, ścinanie i przycinanie drzew, spa-
lanie śmieci i odpadków, tartaki, obróbka taśmy filmowej, 
usługi technik dentystycznych, barwienie tkanin, dekatyzo-
wanie tkanin, impregnowanie ognioodporne tkanin, kroje-
nie tkanin, obrębianie tkanin, obróbka tkanin, obróbka mają-
ca na celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, wybielanie 
tkanin, zabezpieczanie tkanin przed molami, trasowanie la-
serem, trawienie [np, powłok płaszczyzn, usuwanie pozosta-
łości], ubój zwierząt, unieszkodliwianie odpadów [przetwa-
rzanie], hafciarstwo, hartowanie metali, heblowanie, 
impregnowanie ognioodporne odzieży, impregnowanie 
wodoodporne odzieży, impregnowanie wodoodporne tka-
nin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, kad-
mowanie, kalandrowanie materiałów, konserwowanie napo-
jów i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, 
laminowanie, trasowanie laserem, drukowanie litograficzne, 
lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, łączenie ma-
teriałów na zamówienie, magnesowanie, hartowanie metali, 
obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali, mły-
narstwo, modelowanie futer, mrożenie żywności, nabłysz-
czanie futer, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwo-
ści tkanin, niklowanie, niszczenie odpadów, obrębianie 
tkanin, obróbka ceramiki, informacje o obróbce materiałów, 
obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, barwienie obuwia, 
oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka], od-
każanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, nisz-
czenie odpadków, recykling odpadków i odpadów, odświe-
żanie powietrza, impregnowanie wodoodporne odzieży, 
przeróbki odzieży, drukowanie offsetowe, oprawianie dzieł 
sztuki, wytłaczanie owoców, złocenie, ubój zwierząt, mroże-
nie żywności, wędzenie żywności, dorabianie kluczy, obrób-
ka drewna, druk sitowy, usługi drukowania, drukowanie lito-
graficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów 
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[wykroje, rysunki], oprawianie dzieł sztuki, wypożyczanie 
maszyn dziewiarskich, wytwarzanie energii, usługi związane 
z farbiarstwem, wywoływanie filmów fotograficznych, fo-
lusznictwo, fotochemigrafia, frezowanie, barwienie futra, 
modelowanie futra, nabłyszczanie futra, odświeżanie futra, 
satynowanie filtra, zabezpieczanie filtra przed molami, gal-
wanizacja, galwanotechnika, usługi garbarskie, 
grawerowanie.

(210) 469138 (220) 2017 03 20
(731) AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) 

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 469139 (220) 2017 03 20
(731) AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) aierda

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 469512 (220) 2017 03 27
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Corax

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym,  kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-

my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, 
olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, 
balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, środki przeciwgorączkowe, herbata lecz-
nicza, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla 
ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokoje-
nie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo-
we środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do ce-
lów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów 
leczniczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 469570 (220) 2017 03 27
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) CALCIUM KINOX

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,  sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki 
dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów,  
ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryj-
nym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendo-
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wy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności,  środki przeciwgorączkowe, herbata lecz-
nicza,  lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla 
ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokoje-
nie,  pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne 
preparaty, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 469572 (220) 2017 03 27
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProstaMen

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetycz-
ne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, ko-
smetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn 
do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku oso-
bistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła 
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjo-
nalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, 
heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryj-
nym, kadzidełka, kadzidła,  sole do kąpieli do innych celów 
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda 
kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, 
maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosme-
tyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina 
kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie-
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny 
zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, 
olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryj-
nych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe 
do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów 

medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, 
suplementy mineralne do żywności,  środki przeciwgo-
rączkowe, herbata lecznicza,  lekarstwa do picia, środki 
przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki 
nasenne, środki na uspokojenie, pastylki do celów farma-
ceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe 
środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do ce-
lów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do ce-
lów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne 
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutyczne-
go, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, 
środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, 
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca 
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w po-
staci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do od-
chudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, środki uśmierzające.

(210) 469685 (220) 2017 03 29
(731) P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) AVATOR
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, 
wózki dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojaz-
dy, wózki na zakupy, wózki bagażowe, wózki bagażowe 
ręczne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako 
pojazdy, przyczepki do przewożenia dzieci, koła do po-
jazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory 
zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, 
resory jako sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia 
pojazdów, w tym do wózków dziecięcych, rowery, części 
konstrukcyjne rowerów, akcesoria do rowerów do prze-
wożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki bagażowe 
do pojazdów, w tym do wózków dziecięcych i rowerów, 
siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, 
pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na wóz-
ki dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe i ochronne, 
pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecię-
cych spacerowych, budki do wózków dziecięcych, foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki bez-
pieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, 
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla 
dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków dzie-
cięcych, 35 agencje importowo - eksportowe, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach 
produktów dla celów sprzedaży, reklama, reklama ze-
wnętrzna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, usługi 
pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, po-
kazy towarów, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich - zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów, mianowicie, wózków, wózków 
dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa 
dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wy-
posażenia do wózków dla dzieci wózków i rowerów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa-
ry w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2017

(210) 470881 (220) 2017 04 25
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PSORITOPIL
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty takie jak nie-
lecznicze pasty do zębów, pasty wybielające do zębów, 
proszek do zębów w formie pasty, dezodoranty, antyper-
spiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, pre-
paraty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia 
zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, pre-
paraty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudza-
nia, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, 
olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosme-
tycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie 
jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, środki 
czyszczące.

(210) 470883 (220) 2017 04 25
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LAKTILAN
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty takie jak nie-
lecznicze pasty do zębów, pasty wybielające do zębów, 
proszek do zębów w formie pasty, dezodoranty, antyper-
spiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, pre-
paraty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia 
zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, pre-
paraty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudza-
nia, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, 
olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosme-
tycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie 
jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, środki 
czyszczące.

(210) 471204 (220) 2017 05 04
(731) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, 

Kraków
(540) The AMERICAN PIE pinky edition

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, za-
palniczki i zapalarki, 33 gorzkie nalewki, napoje alkoholowe 
destylowane, wino, likiery, napoje alkoholowe, whisky, na-
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe za-
wierające owoce, rum, wódka, 34 tytoń, ustniki papierosów, 
filtry do papierosów, zapalniczki dla palaczy, bloczki bibułki 
papierosowej, cygara, ustniki do cygar, papierosy zawierają-
ce substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy, 
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, cygaretki, 
tytoń (pojemniki na - ), humidory, papierosy elektroniczne, 
ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, waporyzatory 
dla palaczy, do stosowania doustnego, środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.

(210) 471207 (220) 2017 05 04
(731) FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY, Warszawa
(540) IT FOR SHE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 fotografie cyfrowe do pobrania, filmy wideo, 
filmy rysunkowe animowane, filmy animowane, elektro-
niczne sprawozdania do pobrania, nagrania audio i wideo, 
nagrania cyfrowe, nagrania multimedialne, nagrania ma-
gnetyczne, nagrania wideo z filmami, elektroniczne spra-
wozdania do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, 
16 fotografie, fotografie (wydrukowane), ulotki, ulotki dru-
kowane, ulotki reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, 
czasopisma branżowe, czasopisma (periodyki), czasopisma 
z plakatami, czasopisma o tematyce ogólnej, 35 bezpośred-
nia reklama pocztowa, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, reklama, reklama banerowa, elektro-
niczne publikowanie druków w celach reklamowych, publi-
kowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie 
materiałów reklamowych on-line, 41 konferencje (organizo-
wanie i prowadzenie), konkursy (organizowanie-) (edukacja 
lub rozrywka), seminaria edukacyjne, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji i seminariów, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksy reklamowe, 
publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowa-
nie druków w formie elektronicznej w Internecie, publiko-
wanie arkuszy informacyjnych, publikowanie dokumentów, 
publikowanie czasopism,  publikowanie czasopism interne-
towych, publikowanie czasopism elektronicznych, publiko-
wanie druków również w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, informacja o edukacji, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.

(210) 471212 (220) 2017 05 04
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BONILASH
(510), (511) 3 środki czyszczące oraz toaletowe, środki perfu-
meryjne, kosmetyki.

(210) 471215 (220) 2017 05 04
(731) MIODUCHOWSKI PIOTR, FEDYNA MARCIN 

PM SHOOTER SZKOLENIA STRZELECKIE ORAZ 
ORGANIZOWANIE KURSÓW KSZTAŁCĄCYCH 
W ZAWODZIE PRACOWNIKA OCHRONY 
SPÓŁKA CYWILNA, Józefów

(540) PM Shooter

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 41 dostarczanie sprzętu sportowego, eduka-
cja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące 
sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe, kursy instruktażo-
we, kultura fizyczna, informacje dotyczące edukacji sporto-
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wej, nauczanie i szkolenia, nauka w zakresie sportu, organi-
zowanie grup do strzelania do rzutków, organizowanie grup 
do strzelania z pistoletu, organizowanie imprez i zawodów 
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organi-
zowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów spor-
towych, organizowanie turniejów, organizowanie szkoleń 
sportowych, organizowanie konkursów sportowych, orga-
nizowanie turniejów sportowych, organizowanie turniejów 
rekreacyjnych, organizowanie zawodów, organizowanie 
zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów 
sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez 
sportowych, prowadzenie kursów, przygotowywanie imprez 
sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, pro-
wadzenie zawodów sportowych, rezerwowanie obiektów 
sportowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawno-
ścią fizyczną, strzelnice, sport i fitness, szkolenia sportowe, 
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie sprzętu sportowego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi in-
struktażowe i szkoleniowe, usługi sportowe, usługi rozryw-
kowe związane ze sportem, usługi szkoleniowe w zakresie 
sportu, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi 
w zakresie informacji sportowej, wynajem sprzętu sportowe-
go, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwi-
czeń fizycznych, zapewnianie kursów szkoleniowych w za-
kresie sportu, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby 
rozrywki, organizowanie zawodów sportowych. 

(210) 471338 (220) 2017 05 08
(731) WĘGRZYN JÓZEF MEDIA CORPORATION, Warszawa
(540) JAKA TO MELODIA ?
(510), (511) 9 programy komputerowe do gier kompute-
rowych, gry wideo nagrane na dysku, oprogramowanie 
komputerowe gier wideo, gry komputerowe w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach (opro-
gramowanie komputerowe), programy gier komputerowych 
do pobrania z Internetu, programy interaktywnych multime-
dialnych gier komputerowych, interaktywne oprogramo-
wanie multimedialne do rozgrywania gier komputerowych, 
oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefo-
nach komórkowych, programy komputerowe do telewizji 
interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub quizów, apli-
kacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, aplika-
cje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, pobieralne aplikacje na telefony 
komórkowe do transmisji danych, oprogramowanie me-
dialne, programy i oprogramowanie komputerowe do mo-
bilnych urządzeń komunikacyjnych, nagrania muzyczne, 
nagrania multimedialne, oprogramowanie multimedialne, 
interaktywne multimedialne programy komputerowe, opro-
gramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, 
oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolno-
ści audiowizualnych aplikacji multimedialnych mianowicie 
do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych 
i obrazów ruchomych, oprogramowanie społecznościowe, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnia-
nie mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu, 
28 przenośne (podręczne) gry komputerowe, gry quizowe, 
gry muzyczne, 35 usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, doradztwo 

marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usłu-
gi promocyjno - marketingowe przy użyciu mediów audio-
wizualnych, 38 transmisja treści multimedialnych przez Inter-
net, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych (MMS), 
zapewnienie dostępu do treści multimedialnych on-line, 
transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci 
multimedialnych, transmisja plików danych, audio, wideo 
i multimedialnych, transmisja dźwięku za pośrednictwem 
interaktywnych sieci multimedialnych, nadawanie treści au-
diowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Inter-
netu, przesyłanie treści audiowizualnych za pośrednictwem 
satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, transmisja plików danych, 
audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumienio-
wej przez światową sieć komputerową, fora (pokoje rozmów) 
dla serwisów społecznościowych, dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, usługi teleko-
munikacyjne świadczone za pomocą platform i portali w In-
ternecie i innych mediach, zapewnienie dostępu do portali 
internetowych obejmującego programy wideo na życzenie, 
41 udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla 
użytkowników sieci, gry oferowane w systemie on-line 
z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, 
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć 
i/lub Internet, teleturnieje o tematyce muzycznej, konkursy 
muzyczne, programy muzyczne, produkcja muzycznych fil-
mów wideo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewi-
zji, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, produkcja 
nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi organizowania 
quizów muzycznych, publikacje multimedialne, publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, multimedialne wy-
dania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów 
multimedialnych on-line, usługi publikacji multimedialnego 
oprogramowania rozrywkowego, udostępnianie rozrywki 
multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi pu-
blikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki 
multimedialnej, produkcja nagrań audio i wideo oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, udostępnianie 
multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewo-
dowych i on-line, udostępnianie mediów audiowizualnych 
za pośrednictwem sieci łączności, 42 programowanie aplika-
cji multimedialnych, opracowywanie interaktywnego opro-
gramowania multimedialnego, hosting rozrywkowych treści 
multimedialnych, projektowanie portali sieciowych, hosting 
portali internetowych, programowanie oprogramowania 
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów 
internetowych.

(210) 471339 (220) 2017 05 08
(731) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FORUM RYNKU NIERUCHOMOŚCI Polish Real Estate 

Forum

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wy-
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
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planowanie spotkań biznesowych, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi 
nawiązywania kontaktów zawodowych, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów i sympozjów, organi-
zacja szkoleń.

(210) 471341 (220) 2017 05 08
(731) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TARGI MIESZKAŃ I DOMÓW

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wy-
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, usługi reklamowe marketingowe i pro-
mocyjne, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
planowanie spotkań biznesowych, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi 
nawiązywania kontaktów zawodowych, 41  usługi eduka-
cyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów 
i sympozjów, organizacja szkoleń. 

(210) 471431 (220) 2017 05 09
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LIVEFORM
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, 
preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku die-
tetycznego, produkty farmaceutyczne zawierające komplet 
witamin i minerałów.

(210) 471432 (220) 2006 03 13
(731) PENSA PHARMA S.A., Barcelona, ES
(540) PENSA PHARMA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higie-
niczne do użytku medycznego, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, plastry, materiały 
opatrunkowe, środki odkażające, 44 usługi medyczne i usłu-
gi w zakresie zdrowia i porady w zakresie farmacji.

(210) 471440 (220) 2017 05 10
(731) CHOIŃSKI ROBERT RAFAŁ, Białystok
(540) Kieszonkowy Prawnik
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi prawne świadczone 
przez Internet, usługi prawne świadczone przez telefon, usłu-
gi wsparcia prawnego, usługi doradcze związane z prawami 
konsumenta, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, 
usługi analizy prawnej oraz konstrukcji prawnej umów i re-
gulaminów, badania prawne, usługi świadczone przez wy-
kwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifiko-
wanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

i ochrony osób i mienia, sporządzanie pism procesowych, 
sporządzanie pozwów, w tym pozwów zbiorowych, sporzą-
dzanie testamentów, usługi prawnego dochodzenia rosz-
czeń odszkodowawczych, doradztwo prawne, doradztwo 
zakresie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw do-
men, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
obsługa prawna podmiotów gospodarczych, pomoc praw-
na pro bono, sporządzanie opinii,ekspertyz i analiz praw-
nych, zastępstwo procesowe, reprezentacja przed organami 
administracji, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, 
udzielanie porad prawnych, doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, obsługa 
prawna firm, wsparcie wspomagane komputerowo w zakre-
sie sporów sądowych, usługi w zakresie sporów sądowych, 
usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradz-
twa prawnego, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawni-
czych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi prawne związane 
z tworzeniem i rejestracją firm, usługi informacji prawnej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu 
do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie praw 
konsumenta, usługi doradcze w zakresie prawa, udzielanie 
informacji związanych ze sprawami prawnymi, udzielanie 
opinii prawnych przez ekspertów, usługi asystentów praw-
nych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień 
prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, organizowanie świadczenia 
usług prawnych, kompilacja informacji prawnych, dostar-
czanie informacji prawnych, doradztwo związane z osobi-
stymi sprawami prawnymi, doradztwo prawne w dziedzinie 
opodatkowania.

(210) 471449 (220) 2017 05 10
(731) SASIN HUBERT, Tłuszcz
(540) Inn
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościo-
wych, dostarczanie paczek, dostarczanie wiadomości, do-
starczenie towarów, fracht, informacja w transporcie, logisty-
ka transportu, pakowanie towarów, przeprowadzki, spedycja, 
transport, transport samochodami opancerzonymi, usługi 
kierowców, usługi kurierskie, usługi rozładunku towarów, wy-
najmowanie magazynów.

(210) 471463 (220) 2017 05 10
(731) GAŁOSZ ADRIAN BESKID DIVERS, Bielsko-Biała
(540) BeskidDivers

(531) 02.01.14, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach 
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu: 
sprzętu i akcesoriów do nurkowania, odzieży i obuwia dla 
nurków, rejestratorów dźwięku i obrazu, urządzeń do prze-
twarzania i transmisji danych, dźwięku i obrazu, sprzętu 
elektronicznego i pomiarowego do użycia podczas nurko-
wania, latarek i reflektorów do użycia podczas nurkowania, 
noży i toreb dla nurków, balastów, materiałów edukacyjnych 
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drukowanych i w formie elektronicznej dla nurków, skuterów 
i aparatów oddechowych do nurkowania o obiegu zamknię-
tym (rebreather), 41 nauka nurkowania, usługi szkoleniowe 
dotyczące nurkowania, organizowanie pokazów nurkowa-
nia, wynajem sprzętu sportowego i sprzętu do nurkowa-
nia, usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, usługi trenerskie, organizowanie imprez 
integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
i obsługa imprez okolicznościowych, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie wyjazdów nurkowych.

(210) 471517 (220) 2017 05 11
(731) POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POL-MOT
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpy-
lania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [ge-
neratory prądu przemiennego], aparatura do oduczania 
piwa pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu, 
automaty do sprzedaży, automatyczne kotwice wielohako-
we [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne generatory 
prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony, 
brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylin-
dry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe inne 
niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części ma-
szyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dezyntegratory, dia-
menty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn], 
dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmu-
chawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki 
mechaniczne, drążki będące częściami maszyn inne niż 
do automatów do gier, drukarki 3D, dynama do rowerów, 
dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dziurkarki [ma-
szyny], dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], 
dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych, 
elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 
elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, 
elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, elektrycz-
ne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do wyciąga-
nia gwoździ, elektryczne sokowirówki, elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne 
urządzenia do zamykania okien, elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektrycz-
ne zamknięcia drzwiowe, elektryczne zgrzewarki do two-
rzyw sztucznych [pakowanie], elewatory rolnicze, etykieciar-
ki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], 
filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, 
formy [części maszyn], frezarki, galwanizacyjne maszyny, gal-
wanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne [części ma-
szyn], gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic 
maszyn budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią 
gąsienic maszyn górniczych, gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo - rozładunko-
wych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki 
[maszyny], głowice cylindrów do silników, głowice wiertar-
skie [części maszyn], grabie do zgrabiarek, gwinciarki [do na-
krętek], hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hy-
drauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne 
urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, imaki do narzędzi do obrabiarek, inkubatory do jaj, in-
stalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia po-
jazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe, kabestany, kable ste-
rownicze do maszyn i silników, kafary [maszyny], kalandry, 
kamienie młyńskie, kanały dymowe do kotłów maszyno-

wych, klisze drukarskie, klocki hamulcowe inne niż do pojaz-
dów, kolektory wydechowe do silników, koła garncarskie, 
koła maszyn, koła szlifierskie [części maszyn], kołowrotki 
[przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe, 
kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla stalowni, 
konwertory katalityczne, konwertory paliwa do silników spa-
linowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe 
mechaniczne, kopyta szewskie [części maszyn], korbowody 
do maszyn, motorów’ i silników, korby [części maszyn], ko-
ronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mecha-
niczne, kotły maszynowe [parowe], kowarki, krajalnice 
do chleba, krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna, 
krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki udojowe 
do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy 
lutownicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze płu-
gów, lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy do podnośni-
ków [części maszyn], łańcuchy napędowe inne niż do pojaz-
dów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, 
łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmi-
syjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, 
łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, ma-
nipulatory przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki 
do siekania mięsa, maszynowe kola zamachowe, maszyno-
wy mechanizm przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa, 
maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla piwowarstwa, ma-
szyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy dróg, maszy-
ny do budowy torów kolejowych, maszyny do cerowania, 
maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do cien-
kiego wycinania skóry, maszyny do drukowania na cienkiej 
blasze, maszyny do filtrowania, maszyny do fotoskładu, ma-
szyny do glazurowania, maszyny do grawerowania, maszyny 
do gwintowania, maszyny do kędzierzawienia, maszyny 
do mieszania, maszyny do montażu rowerów, maszyny 
do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, maszyny do napełniania butelek, maszy-
ny do obrębiania, maszyny do obróbki drewna, maszyny 
do obróbki kamienia, maszyny do obróbki rud, maszyny 
do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do ob-
róbki tytoniu, maszyny do odlewania czcionek drukarskich, 
maszyny do oplatania, maszyny do ostrzenia, maszyny 
do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do proce-
su pudlarskiego, maszyny do produkcji bitumu, maszyny 
do produkcji cukru, maszyny do produkcji masła, maszyny 
do produkcji papieru, maszyny do produkcji sznurka, maszy-
ny do produkcji wody mineralnej, maszyny do przetwarzania 
tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, ma-
szyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny do regulowania 
[nastawiania], maszyny do robót ziemnych, maszyny do smo-
łowania, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny 
do stereotypii [poligrafia], maszyny do strzyżenia sierści 
u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszynę do typografii, 
maszyny do ubijania, maszyny do układania szyn, maszyny 
do usuwania odpadków, maszyny do uszczelniania do celów 
przemysłowych, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny 
do wysysania powietrza, maszyny do wytwarzania past spo-
żywczych, maszyny do wyżymania prania, maszyny do za-
mykania butelek, maszyny do zszywania, maszyny drenar-
skie, maszyny drukarskie, maszyny dziewiarskie, maszyny 
elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny 
farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do czysz-
czenia [elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywa-
nów, elektryczne, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny 
kruszące, maszyny na sprężone powietrze, maszyny odlew-
nicze i do formowania, maszyny podziałowe, maszyny prze-
mysłowe do produkcji papierosów, maszyny rolnicze, maszy-
ny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, 
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maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce drukar-
skie, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy 
dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich, mechani-
zmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, mechani-
zmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, 
miechy [części maszyn], miechy do kuźni, mieszalniki, mikse-
ry elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, 
mizdrownice, młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwi-
gniowe, młoty elektryczne, mioty pneumatyczne, młynki 
do kawy inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia 
mąki [maszyny], młynki do pieprzu inne niż o napędzie ręcz-
nym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki 
domowe elektryczne, młyny ( maszyny], młyny odśrodkowe, 
napełniarki, napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzę-
dzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż 
ręczny, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, na-
wijarki mechaniczne do przewodów giętkich, nicielnice tkac-
kie, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elek-
tryczne, nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części 
maszyn], obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe 
prasy parowe do tkanin, przenośne, obudowy [części ma-
szyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowie-
trzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze 
[maszyny], okładziny szczęk hamulca inne niż do pojazdów, 
okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów 
maszynowych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, 
ostrza do sieczkami, oszczędzacze paliwa do silników, pako-
warki, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, 
paski klinowe do silników, pasy do maszyn, pasy do podno-
śników, pasy do prądnic, pasy do przenośników, pasy do sil-
ników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, 
pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, 
piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety 
[narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej, 
elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety 
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, płucz-
karki, pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki 
cierne hamulca inne niż do pojazdów, pneumatyczne urzą-
dzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia 
do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, 
podajniki [części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], 
podajniki taśmy klejącej [maszyny], podgrzewacze wody 
[części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [win-
dy], podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki pneu-
matyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny 
i urządzenia] elektryczne, pompki napowietrzające do akwa-
riów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], 
pompy do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy 
na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwo-
we samonastawne, pompy powietrzne [instalacje w warsz-
tatach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], 
pompy smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki, pralki 
uruchamiane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów 
przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtra-
cyjne, prasy typograficzne, prądnice prądu stałego, prowad-
nice do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, prze-
bijaki dziurkarek, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinaki 
do maszyn, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, prze-
grzewacze [kotły], przeguby uniwersalne [przeguby Cardana 
], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne inne niż 
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do po-
jazdów lądowych, przekładnie inne niż do pojazdów lądo-
wych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do po-
jazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przesiewacze 
żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do -), przetrząsacze 
do siana, przędzarki, przyrządy do polerowania butów, elek-

tryczne, przyrządy do przenoszenia ładunków na podusz-
kach powietrznych, przyrządy do zasuwania. zasłon, stero-
wane elektrycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia 
[części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ci-
śnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej 
do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty [maszy-
ny], rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, roz-
pylacze do ścieków, rozruszniki nożne do motocykli, rozrusz-
niki silników, ruchome chodniki, ruchome schody, rurowe 
przenośniki pneumatyczne, rury do kotłów [części maszyn], 
separatory para-olej [odolejacze pary], sieczkarnie, siewniki 
[maszyny], silniki do łodzi, silniki do poduszkowców, silniki 
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydrau-
liczne, silniki lotnicze, silniki na sprężone powietrze, silniki 
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzuto-
we inne niż do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki 
inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części ma-
szyn], składarki [drukarstwo], skraplacze powietrzne, skrobaki 
do czyszczenia rur, skrzynie biegów inne niż do pojazdów 
lądowych, skrzynie korbowe do maszyn i silników, skrzynki 
na matryce [drukarstwo], smarownice [części maszyn], sno-
powiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe, 
sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące, sprężyny 
[części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny], sprzęgła inne niż 
do pojazdów lądowych, ssawki do odkurzaczy, sterowniki 
do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, ste-
rowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [stato-
ry], stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], strugarki 
wzdłużne suporty [części maszyn], suszarki wirowe [bez 
podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części ma-
szyn], szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, szczotki 
prądnic, szczotki węglowe [elektryczność], szpule [części 
maszyn], szpule do krosien tkackich, szycie (maszyny do -), 
śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty za-
silane elektrycznie, świdry górnicze, świdry wiertnicze [części 
maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, świece żarowe do silników Diesla, tam-
borki do maszyn hafciarskich, taśmy przylepne do kół paso-
wych, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, 
tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników, to-
karki, torby do odkurzaczy, transportery pneumatyczne, tur-
biny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny inne niż do po-
jazdów lądowych, turbosprężarki, tympany [części maszyn 
drukarskich], ubijaczki elektryczne do użytku domowego, 
ubijaki elektryczne, uchwyty [części maszyn], uchwyty 
do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie [części ma-
szyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia do czyszczenia 
parowe, urządzenia do korkowania butelek, urządzenia 
do malowania, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urzą-
dzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowie-
trzania wody, urządzenia do polerowania parkietów wo-
skiem, elektryczne, urządzenia do rozprowadzania tuszu 
do maszyn drukarskich, urządzenia do szypułkowania [ma-
szyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do wulkani-
zacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, urządzenia mecha-
niczne do nawijania, urządzenia odkamieniające do kotłów, 
urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, walcarki, walce do walcarki, 
walce drogowe, wałki drukarskie do maszyn, wały korbowe, 
wały napędowe inne niż do pojazdów lądowych, wały roz-
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rządcze do silników pojazdów, wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], wciągarki [wielokrążkowe], wentylatory do silników, 
węże do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do siana, wibratory 
[maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki 
ręczne elektryczne, wieszaki [części maszyn], wirówki 
do mleka śmietany, wkłady do maszyn filtrujących, wolne 
koła inne niż do pojazdów lądowych, wrębiarki do węgla, 
wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi], wyciągi 
kopalniane, wykończarki [maszyny drogowe], wymienniki 
ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki [walcarki de-
seniujące], zamiatarki drogowe [samojezdne], zasilacze 
do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory 
[części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory 
klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części ma-
szyn), zgrabiarki, zgrzeblarki, złącza uszczelniające [części sil-
ników], zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki i snopowią-
załki, żurawie masztowe, 9 adaptory elektryczne, aerometry, 
akceleratory cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywła-
maniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady [czę-
ści składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, am-
peromierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, 
anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów nauko-
wych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura 
elektryczna do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, 
aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, apara-
ty rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty tleno-
we do pływania podwodnego, apertometry [optyka], aplika-
cje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, 
audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], auto-
maty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sy-
gnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne 
trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologiczne, 
bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie do oświe-
tlania, baterie do papierosów elektronicznych, baterie elek-
tryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, 
betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urzą-
dzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświe-
tlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki tele-
skopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe 
do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetycz-
ne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem 
DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy 
[aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fo-
tograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje 
meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne 
skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujni-
ki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów 
kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmie-
rze [odległościomierze], densymetry, densytometry, detek-
tory podczerwieni, diody świecące [LED], dozymetry, drogo-
we światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], 
drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedzia-
ny izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewo-
dy] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamo-
metry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski 
magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, 
dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia 
ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki 
do pobierania do telefonów komórkowych, dzwonki sygna-
lizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki 
do użytku z komputerami inne niż do gier wideo, ekierki po-
miarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany pro-
jekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, 
ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy 
będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykiet-
ki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwie-

rząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pió-
ra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, 
elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze 
kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne 
i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] 
do instrumentów muzycznych, elektryczne instalacje prze-
ciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektrycz-
ne urządzenia kontrolno - sterujące, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okula-
ry, etui na smartfony, falomierze, film kinematograficzny, na-
świetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animo-
wane, filtry do aparatów fotograficznych, filtry do masek 
do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, 
folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne 
przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, 
fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, 
galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], 
geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, 
gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], gro-
dzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizd-
ki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hologra-
my, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów 
geodezyjnych igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bak-
teryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instala-
cje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktyw-
ne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable 
elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silni-
ków, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, ka-
mery termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, 
kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone 
do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla ce-
wek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligent-
ne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń 
do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy konnej, kaski 
ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, ką-
tomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, 
kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), kla-
wiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśni-
cze, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne branso-
letki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane 
karty - klucze, kolektory elektryczne, kombinezony ochronne 
dla lotników, komory dekompresyjne, komórki fotowoltaicz-
ne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy 
okrętowe, komputery, komputery przenośne [podręczne], 
komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki 
[elektryczność], korektory graficzne [urządzenia audio], kro-
komierze [pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwe-
ty fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze 
do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błysko-
we [fotografia], lampy błyskowe do aparatów fotograficz-
nych, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, 
lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lam-
py rentgenowskie nie do celów medycznych, lasery 
nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty pro-
jekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, 
liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny son-
dujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], 
lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, 
ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki do bi-
nokli, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elek-
tryczne, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, ma-
gnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, 
manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne 
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[przyrządy dydaktyczne], maski do nurkowania, maski do od-
dychania inne niż do sztucznego oddychania, maski ochron-
ne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny do licze-
nia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny 
i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, materiały 
na przewody instalacji elektrycznych [kable], meble labora-
toryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych moneta-
mi, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, me-
chanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, 
megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury 
naukowej, metronomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki 
krawieckie, miary, miary stolarskie, mikrofony, mikrometry, 
mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, mo-
demy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt 
komputerowy], morskie sondy [radarowe lub ultradźwięko-
we], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, 
nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [teleko-
munikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki ter-
moczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robot-
ników, napędy dysków do komputera, neony reklamowe, 
nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelato-
ry, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych 
[fotografia], obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiekty-
wy [soczew-ki] optyka, obiektywy powiększające, obudowy 
głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochra-
niacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, 
ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbior-
niki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odbla-
skowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, 
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbe-
stowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kulood-
porna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 
ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogro-
dzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3d, okulary 
inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okula-
ry przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omo-
mierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okula-
rów, oprogramowanie gier, optyczne czytniki znaków, 
optyczne nośniki danych, oscylografy, osłony azbestowe dla 
strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, 
osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciw-
odblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste 
urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], 
ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, 
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, 
paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa 
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowe-
go, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie 
kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety, pirometry, plandeki 
ochronne, planimetry, pliki muzyczne do pobierania, plotery, 
płytki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elek-
trycznych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-
-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod 
nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szklą 
kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce 
do komputerów kieszonkowych[PDA], pokrowce do table-
tów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, polary-
metry, pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, po-
włoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji 
przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, po-
ziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze 
do pojazdów, probówki, procesory centralne, programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy 
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, 

nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty 
[optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe auto-
matyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory 
[elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, 
przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki 
elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, 
przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice 
pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmogra-
fii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do po-
miarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, 
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do śledze-
nia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazy-
wania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, 
przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy 
matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy na-
wigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy po pomiaru 
wagi, przyrządy pomiarowe przyrządy zawierające okular, 
przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], 
puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe 
[elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia sa-
mochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe 
do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduk-
tory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory na-
pięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, 
regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi 
[w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania 
powietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed 
wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony 
przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysło-
wych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy 
do wskazywania kierunku wiatru, roboty humanoidalne wy-
posażone w sztuczną inteligencję, różdżka dla różdżkarzy, 
rurki kapilarne, rurki pilota, rury głosowe, satelity do celów’ 
naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferome-
try, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczają-
ce przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urzą-
dzenia do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe, 
skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane 
na głowę], słuchawki telefoniczne smartfony, soczew ki 
do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optycz-
ne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo - badaw-
czych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomia-
rów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], 
sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowa-
nia dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych 
dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], siatki pożarnicze, 
statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki 
do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], strobo-
skopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [foto-
grafia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suw-
miarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały 
mgłowe, niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontro-
li pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elek-
tryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do akumulato-
rów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, 
szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów 
optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowo-
dy, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektrycz-
ność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnaliza-
cyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, 
tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone na ubra-
niu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy 
do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji 
dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia 
nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony ko-
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mórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetla-
cze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termo-
metry nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, 
tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], tor-
by do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory 
elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, trans-
pondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody, 
tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, 
tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalo-
ne, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, 
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, 
urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt 
fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań labora-
toryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia 
do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia labo-
ratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głoso-
wania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji 
ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia 
do monitorowania niemowląt, urządzenia do montażu fil-
mów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania od-
bitek fotograficznych, urządzenia do nauczania, urządzenia 
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej 
przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowy-
wania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fo-
tografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządze-
nia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania ko-
tłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do reje-
strowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, 
urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek 
fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urzą-
dzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, 
urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia 
do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urzą-
dzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnała-
mi, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania 
zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalne-
go zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instala-
cje do wytwarzania promieni rentgenowskich nie do celów 
medycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządze-
nia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, 
urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia 
i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, 
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące 
nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące 
do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane 
przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematogra-
ficzne, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urzą-
dzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia nawigacyjne 
dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia przeciw-
zakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne 
do celów przemysłowych urządzenia systemu GPS, urządze-
nia telewizyjne, urządzenia testujące inne niż do celów me-
dycznych, urządzenia w ideo do monitorowania niemowląt, 
urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim nie do celów 
medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizu-
jące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi ła-
zienkowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże 
gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laborato-
ryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, wol-

tomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźni-
ki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące 
światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], 
wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki 
strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze 
dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przed-
miotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojsko-
wego wyładowcze lampy rurowe, elektryczne inne niż 
do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, 
wyzwalacze migawki [fotografią], wzbudniki elektryczne, 
wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy 
pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zamki 
elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elek-
tromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia 
rentgenowskie inne niż do celów medycznych, zegarki inteli-
gentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelek-
tryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, 
zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy 
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek 
[wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych, 
złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automa-
tyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], zna-
ki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki 
mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecące, 
12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, ambulanse [karet-
ki pogotowia], amortyzatory zawieszenia w pojazdach, anty-
poślizgowe przyrządy do opon pojazdów, aparaty, maszyny 
i urządzenia aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojaz-
dy podwodne do badania dna morskiego, bagażniki do po-
jazdów, bagażniki na narty do samochodów, balony na gorą-
ce powietrze, barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki 
do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki do rowerów, bosa-
ki, bufory do taboru kolejowego, ciągniki, ciężarki do wywa-
żania kół pojazdów, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki 
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, dopasowane 
pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce 
na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce 
na nóżki do wózków dziecięcych głębokich, dopasowane 
pokrowce na nóżki do wózków spacerowych, drążki skrętne 
do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony wojskowe, 
drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], 
dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzuca-
ne do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ 
bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojaz-
dów, hamulce do rowerów, harmonie do autobusów prze-
gubowych, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, 
kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice do mo-
tocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kie-
runkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów, klak-
sony do pojazdów, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon, 
kolejki linowo - terenowe, koła do pojazdów lądowych, koła 
do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki, kominy do lo-
komotyw, kominy do statków, kontenery przechylne, korbo-
wody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby 
rowerowe, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, 
korpusy opon, kosze przystosowane do rowerów, kółka sa-
monastawne do wózków [pojazdy], lokomotywy, lusterka 
boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do moto-
cykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do po-
jazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy 
rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lą-
dowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, 
maszty do łodzi, mechanizmy napędowe do pojazdów lądo-
wych, mechanizmy wywrotkowe, części ciężarówek i wago-
nów, miejsca leżące [do spania] w pojazdach, moskitiery 
do wózków spacerowych, wbudowane, motocykle, motoro-
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wery, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, napina-
cze do szprych do kół, nóżki do rowerów, nóżki motocyklo-
we, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze 
kół pojazdów, obrzeża obręczy kół kolejowych, obwody hy-
drauliczne do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do ro-
werów, odbijacze do statków, okładziny hamulcowe do po-
jazdów, opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, 
opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół 
pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie po-
jazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebro-
wania statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe 
wkładki do opon, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, 
płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla stat-
ków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części po-
jazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpie-
czeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, 
podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skute-
ry] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się 
po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy 
opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowane 
inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na kierownice 
pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojaz-
dy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, po-
krowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowe-
rów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki [pojazdy], 
pompki do rowerów, pompy powietrzne [akcesoria do po-
jazdów], pontony, popielniczki do pojazdów, promy, prze-
kładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne 
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowe-
go do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transpor-
tery], przyczepy [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, 
przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy 
do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery elek-
tryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne 
przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane do mo-
tocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody (amorty-
zatory do -), samochody bez kierowcy [samochody autono-
miczne], samochody kempingowe, samochody sportowe, 
samochody wyścigowe, samoloty amfibie, sanki dojazdy 
na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojaz-
dów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silni-
ki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, 
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do moto-
cykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów lą-
dowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądo-
wych, inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe 
do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone 
w silnik, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi wago-
nów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, statki ko-
smiczne, sterówce, stery, stopnie nadwozia do pojazdów, sy-
gnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki 
hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy 
kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, 
ślizgacz, śruby napędowe do lodzi, tabor kolejki linowej na-
ziemnej, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do po-
jazdów, torby przystosowane do spacerówek, torby przysto-
sowane do wózków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny 
do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje do transportu 
linowego, urządzenia przeciw oślepieniowe do pojazdów, 
urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia 
sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe 
do statków, urządzenia uwalniające do statków, wagoniki 
do instalacji transportu linowego, wagony restauracyjne wa-

gony sypialne wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], wały 
napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojaz-
dów, wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe, wodnosamolo-
ty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła 
do pojazdów lądowych, wozy, wozy odlewnicze, wozy za-
przęgowe, wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki 
dziecięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widło-
we, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki 
przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transporto-
we, wózki używane do sprzątania, wózki z bębnem do zwija-
nia przewodów giętkich, wózki zwrotne wagonów kolejo-
wych, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki 
do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki 
do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie 
sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki 
do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi 
do naprawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądo-
wych, złącza do przyczep do pojazdów, żurawiki łodziowe, 
16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kar-
tonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akware-
le, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wyko-
nywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, 
arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy 
do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, 
atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibu-
ły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, 
bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stem-
plowania, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, 
broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowa-
nia żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chu-
steczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usu-
wania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, 
czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, 
deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy 
przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzycz-
ne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etykiety [owij-
ki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub 
kartonu, figurki [statuetki] z papieru mache, filtry do kawy 
papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, 
rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, formularze [blankiety, druki], formy 
do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wy-
drukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowe-
go, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, 
girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy, grafity 
do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalo-
we do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka ko-
piująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), 
kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki 
z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły pa-
piernicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, 
karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [arty-
kuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy 
zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, kla-
merki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej 
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, komiksy, ko-
perty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub 
kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory 
w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pi-
sania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, 
krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linij-
ki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], lito-
graficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety 
architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pie-
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czętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia 
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały 
do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały 
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, mate-
riały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, 
maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, mo-
delina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [arty-
kuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły 
biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notat-
niki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numerato-
ry, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki 
do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odci-
skarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na ksią-
żeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [ar-
tykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit 
[ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę 
do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papiero-
we na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru 
na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kre-
ślarskie], papier, papier do elektrokardiografów, papier 
do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier 
do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny [bi-
buła], papier higieniczny, papier mache, papier nutowy, pa-
pier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, 
papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w ar-
kuszach [artykuły piśmienne], papier Xuan do chińskiego 
malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej, papierowe 
nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklan-
ki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], 
perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle 
do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [ar-
tykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do ryso-
wania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna 
malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem 
do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń sto-
sowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe 
do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, 
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, 
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, 
poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemni-
ki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, 
próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], 
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały pi-
śmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykład-
nice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowa-
nia, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z far-
bami [artykuły szkolne], pudełka z papieru lub kartonu, pudła 
na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, 
księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm bar-
wiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysun-
ków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki sto-
łowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 
skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, 
spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, sta-
lówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczę-
towania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły 
piśmienne], szablony do wymazywania, sznurek introligator-

ski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki 
do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, 
śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i li-
czenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały pi-
śmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pi-
sania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy 
nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły 
papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny 
introligatorskie, torby papierowe, torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z two-
rzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, transpa-
renty z papieru, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztucz-
ne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, 
pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów 
do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, 
urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i ma-
szyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i ma-
szyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, 
usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze pa-
pieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowa-
nia ścian, wałki do maszyn do pisania, washi [papier japoń-
ski], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki 
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atra-
mentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, wosk do modelowania nie do celów sto-
matologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów 
na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, wycinki histo-
logiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypeł-
nienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wy-
mazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice 
perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowa-
nia, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, za-
kładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nuto-
we, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, 
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety 
kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocz-
towe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, 
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z -) 
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie 
piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholo-
we, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, li-
kiery (preparaty do sporządzania -), moszcz, napoje bezalko-
holowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje 
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, na-
poje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izoto-
niczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na ba-
zie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, napoje od alkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezal-
koholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholo-
we, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, 
pomidory (sok -) [napój], preparaty do produkcji napojów, 
sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), soki, soki warzywne 
[napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do na-
pojów, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [na-
poje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produk-
cji -), woda litowa, woda mineralna (produkty do wytwarzania 
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-), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, 
woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocen-
towe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe (esencje 
-), alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperiti-
fy, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), bran-
dy, curacao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie 
nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, li-
kiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe (z wy-
jątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira 
[napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole 
i likiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, 35 admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, administro-
wanie programami dla osób często podróżujących drogą 
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamo-
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura 
pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 
fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresa-
riat w działalności artystycznej, indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputero-
we bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe 
zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób 
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu 
telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupa-
mi, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psy-
chologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy 
płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-li-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnia-
nie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-

dycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], tele-
marketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], two-
rzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
agencji importowo eksportowych, usługi aukcyjne, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marke-
tingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi mode-
lek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi 
przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi 
umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszo-
wymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje 
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hi-
poteczna, bankowość on-line, depozyty kosztowności, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierża-
wa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych, 
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, facto-
ring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby roz-
rachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwaranto-
wanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana 
walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finan-
sowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, 
organizowanie finansowania projektów budowlanych, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, po-
średnictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo 
w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernic-
two, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], po-
życzki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, 
szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transak-
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cje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących 
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty człon-
kowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków oszczędnościo-
wych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące ma-
klerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy 
zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypad-
ków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usłu-
gi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednic-
twa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja cze-
ków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
mości], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, 
wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wy-
ceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem miesz-
kań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwatero-
wania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie 
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób 
trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, 39 chroniony transport przedmiotów 
wartościowych, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, 
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa 
energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, 
dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, fracht 
[przewóz towarów], frankowanie przesyłek pocztowych, ho-
lowanie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, 
informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, łamanie 
lodu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub 
dokumentów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transpor-
towe, obsługa śluz, organizowanie rejsów, pakowanie prezen-
tów, pakowanie towarów, parkowanie samochodów, piloto-
wanie, pojazdy (wypożyczanie -), pośrednictwo frachtowe, 
powietrzny (transport -), przechowywanie łodzi, przenosze-
nie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz 
samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezer-
wacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie 
towarów, spedycja, ściąganie statków z mielizny, transport, 
transport autobusowy, transport barkami, transport i prze-
chowywanie odpadów, transport karetkami ratunkowymi, 
transport kolejowy, transport łodziami, transport łodziami 
spacerowymi, transport mebli, transport morski, transport 
pasażerski, transport promowy, transport rurociągami, trans-
port rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, trans-
port tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu 
do celów podróży, usługi butelkowania, usługi car-sharingu, 
usługi kierowców, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], 
usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, 
usługi ratownictwa, usługi rozładunku towarów, usługi tak-
sówek, usługi transportu barkami, usługi transportu na wy-
cieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami sil-
nikowymi, usługi w zakresie organizowania wycieczek, 
uzupełnianie banknotów w bankomatach, wynajem autoka-
rów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem silni-
ków lotniczych, wynajem statków powietrznych, wynajem 
systemów nawigacyjnych, wynajem traktorów, wynajem za-
mrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wy-
najmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], 
wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, wypoży-
czanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samo-
chodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samo-
chodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, 

wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wóz-
ków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie 
satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek, wyładunek stat-
ków, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia 
(transport).

(210) 471521 (220) 2017 05 11
(731) POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLMOT
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpy-
lania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [ge-
neratory prądu przemiennego], aparatura do oduczania 
piwa pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu, 
automaty do sprzedaży, automatyczne kotwice wielohako-
we [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne generatory 
prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony, 
brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylin-
dry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe inne 
niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części ma-
szyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dezyntegratory, dia-
menty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn], 
dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmu-
chawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki 
mechaniczne, drążki będące częściami maszyn inne niż 
do automatów do gier, drukarki 3D, dynama do rowerów, 
dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dziurkarki [ma-
szyny], dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], 
dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych, 
elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 
elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, 
elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, elektrycz-
ne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do wyciąga-
nia gwoździ, elektryczne sokowirówki, elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne 
urządzenia do zamykania okien, elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektrycz-
ne zamknięcia drzwiowe, elektryczne zgrzewarki do two-
rzyw sztucznych [pakowanie], elewatory rolnicze, etykieciar-
ki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], 
filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, 
formy [części maszyn], frezarki, galwanizacyjne maszyny, gal-
wanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne [części ma-
szyn], gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic 
maszyn budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią 
gąsienic maszyn górniczych, gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo - rozładunko-
wych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki 
[maszyny], głowice cylindrów do silników, głowice wiertar-
skie [części maszyn], grabie do zgrabiarek, gwinciarki [do na-
krętek], hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hy-
drauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne 
urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, imaki do narzędzi do obrabiarek, inkubatory do jaj, in-
stalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia po-
jazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe, kabestany, kable ste-
rownicze do maszyn i silników, kafary [maszyny], kalandry, 
kamienie młyńskie, kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, klisze drukarskie, klocki hamulcowe inne niż do pojaz-
dów, kolektory wydechowe do silników, koła garncarskie, 
koła maszyn, koła szlifierskie [części maszyn], kołowrotki 
[przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe, 
kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla stalowni, 
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konwertory katalityczne, konwertory paliwa do silników spa-
linowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe 
mechaniczne, kopyta szewskie [części maszyn], korbowody 
do maszyn, motorów’ i silników, korby [części maszyn], ko-
ronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mecha-
niczne, kotły maszynowe [parowe], kowarki, krajalnice 
do chleba, krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna, 
krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki udojowe 
do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy 
lutownicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze płu-
gów, lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy do podnośni-
ków [części maszyn], łańcuchy napędowe inne niż do pojaz-
dów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, 
łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmi-
syjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, 
łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, ma-
nipulatory przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki 
do siekania mięsa, maszynowe kola zamachowe, maszyno-
wy mechanizm przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa, 
maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla piwowarstwa, ma-
szyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy dróg, maszy-
ny do budowy torów kolejowych, maszyny do cerowania, 
maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do cien-
kiego wycinania skóry, maszyny do drukowania na cienkiej 
blasze, maszyny do filtrowania, maszyny do fotoskładu, ma-
szyny do glazurowania, maszyny do grawerowania, maszyny 
do gwintowania, maszyny do kędzierzawienia, maszyny 
do mieszania, maszyny do montażu rowerów, maszyny 
do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, maszyny do napełniania butelek, maszy-
ny do obrębiania, maszyny do obróbki drewna, maszyny 
do obróbki kamienia, maszyny do obróbki rud, maszyny 
do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do ob-
róbki tytoniu, maszyny do odlewania czcionek drukarskich, 
maszyny do oplatania, maszyny do ostrzenia, maszyny 
do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do proce-
su pudlarskiego, maszyny do produkcji bitumu, maszyny 
do produkcji cukru, maszyny do produkcji masła, maszyny 
do produkcji papieru, maszyny do produkcji sznurka, maszy-
ny do produkcji wody mineralnej, maszyny do przetwarzania 
tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, ma-
szyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny do regulowania 
[nastawiania], maszyny do robót ziemnych, maszyny do smo-
łowania, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny 
do stereotypii [poligrafia], maszyny do strzyżenia sierści 
u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszynę do typografii, 
maszyny do ubijania, maszyny do układania szyn, maszyny 
do usuwania odpadków, maszyny do uszczelniania do celów 
przemysłowych, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny 
do wysysania powietrza, maszyny do wytwarzania past spo-
żywczych, maszyny do wyżymania prania, maszyny do za-
mykania butelek, maszyny do zszywania, maszyny drenar-
skie, maszyny drukarskie, maszyny dziewiarskie, maszyny 
elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny 
farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do czysz-
czenia [elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywa-
nów, elektryczne, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny 
kruszące, maszyny na sprężone powietrze, maszyny odlew-
nicze i do formowania, maszyny podziałowe, maszyny prze-
mysłowe do produkcji papierosów, maszyny rolnicze, maszy-
ny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, 
maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce drukar-
skie, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy 
dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich, mechani-
zmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, mechani-
zmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, 

miechy [części maszyn], miechy do kuźni, mieszalniki, mikse-
ry elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, 
mizdrownice, młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwi-
gniowe, młoty elektryczne, mioty pneumatyczne, młynki 
do kawy inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia 
mąki [maszyny], młynki do pieprzu inne niż o napędzie ręcz-
nym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki 
domowe elektryczne, młyny ( maszyny], młyny odśrodkowe, 
napełniarki, napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzę-
dzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż 
ręczny, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, na-
wijarki mechaniczne do przewodów giętkich, nicielnice tkac-
kie, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elek-
tryczne, nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części 
maszyn], obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe 
prasy parowe do tkanin, przenośne, obudowy [części ma-
szyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowie-
trzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze 
[maszyny], okładziny szczęk hamulca inne niż do pojazdów, 
okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów 
maszynowych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, 
ostrza do sieczkami, oszczędzacze paliwa do silników, pako-
warki, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, 
paski klinowe do silników, pasy do maszyn, pasy do podno-
śników, pasy do prądnic, pasy do przenośników, pasy do sil-
ników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, 
pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, 
piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety 
[narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej, 
elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety 
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, płucz-
karki, pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki 
cierne hamulca inne niż do pojazdów, pneumatyczne urzą-
dzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia 
do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, 
podajniki [części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], 
podajniki taśmy klejącej [maszyny], podgrzewacze wody 
[części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [win-
dy], podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki pneu-
matyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny 
i urządzenia] elektryczne, pompki napowietrzające do akwa-
riów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], 
pompy do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy 
na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwo-
we samonastawne, pompy powietrzne [instalacje w warsz-
tatach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], 
pompy smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki, pralki 
uruchamiane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów 
przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtra-
cyjne, prasy typograficzne, prądnice prądu stałego, prowad-
nice do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, prze-
bijaki dziurkarek, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinaki 
do maszyn, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, prze-
grzewacze [kotły], przeguby uniwersalne [przeguby Cardana 
], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne inne niż 
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do po-
jazdów lądowych, przekładnie inne niż do pojazdów lądo-
wych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do po-
jazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przesiewacze 
żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do -), przetrząsacze 
do siana, przędzarki, przyrządy do polerowania butów, elek-
tryczne, przyrządy do przenoszenia ładunków na podusz-
kach powietrznych, przyrządy do zasuwania. zasłon, stero-
wane elektrycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia 
[części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ci-
śnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej 
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do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty [maszy-
ny], rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, roz-
pylacze do ścieków, rozruszniki nożne do motocykli, rozrusz-
niki silników, ruchome chodniki, ruchome schody, rurowe 
przenośniki pneumatyczne, rury do kotłów [części maszyn], 
separatory para-olej [odolejacze pary], sieczkarnie, siewniki 
[maszyny], silniki do łodzi, silniki do poduszkowców, silniki 
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydrau-
liczne, silniki lotnicze, silniki na sprężone powietrze, silniki 
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzuto-
we inne niż do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki 
inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części ma-
szyn], składarki [drukarstwo], skraplacze powietrzne, skrobaki 
do czyszczenia rur, skrzynie biegów inne niż do pojazdów 
lądowych, skrzynie korbowe do maszyn i silników, skrzynki 
na matryce [drukarstwo], smarownice [części maszyn], sno-
powiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe, 
sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące, sprężyny 
[części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny], sprzęgła inne niż 
do pojazdów lądowych, ssawki do odkurzaczy, sterowniki 
do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, ste-
rowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [stato-
ry], stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], strugarki 
wzdłużne suporty [części maszyn], suszarki wirowe [bez 
podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części ma-
szyn], szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, szczotki 
prądnic, szczotki węglowe [elektryczność], szpule [części 
maszyn], szpule do krosien tkackich, szycie (maszyny do -), 
śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty za-
silane elektrycznie, świdry górnicze, świdry wiertnicze [części 
maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, świece żarowe do silników Diesla, tam-
borki do maszyn hafciarskich, taśmy przylepne do kół paso-
wych, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, 
tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników, tokar-
ki, torby do odkurzaczy, transportery pneumatyczne, turbiny 
hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny inne niż do pojaz-
dów lądowych, turbosprężarki, tympany [części maszyn dru-
karskich], ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubija-
ki elektryczne, uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy 
[części maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugnia-
tarki mechaniczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urzą-
dzenia do korkowania butelek, urządzenia do malowania, 
urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do na-
powietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, 
urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, 
urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, 
urządzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tar-
cia warzyw, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęsz-
czania odpadów, urządzenia do zasilania kotłów maszyno-
wych, urządzenia do zbierania i chwytania mułu [maszyny], 
urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żyw-
ności, urządzenia i maszyny introligatorskie do celów prze-
mysłowych, urządzenia mechaniczne do nawijania, urządze-
nia odkamieniające do kotłów, urządzenia podnośnikowe, 
urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządze-
nia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, urządzenia 
wiertnicze, pływające lub niepływające, urządzenia zapłono-
we do silników spalinowych wewnętrznego spalania, walcar-
ki, walce do walcarki, walce drogowe, wałki drukarskie 
do maszyn, wały korbowe, wały napędowe inne niż do po-
jazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, 
wciągarki do sieci [rybołówstwo], wciągarki [wielokrążkowe], 
wentylatory do silników, węże do odkurzaczy, wialnie, wią-
zarki do siana, wibratory [maszyny] do celów przemysło-
wych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki [części 
maszyn], wirówki do mleka śmietany, wkłady do maszyn fil-

trujących, wolne koła inne niż do pojazdów lądowych, wrę-
biarki do węgla, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi 
[dźwigi], wyciągi kopalniane, wykończarki [maszyny drogo-
we], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytła-
czarki [walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe [samojezd-
ne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub 
silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części 
maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrów-
nawcze [części maszyn), zgrabiarki, zgrzeblarki, złącza 
uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kultywatory, 
żniwiarki i snopowiązałki, żurawie masztowe, 9 adaptory 
elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, 
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy 
pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycz-
nych], alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, 
anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura do desty-
lacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania tem-
peratury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura 
i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, apa-
raty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów me-
dycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, aper-
tometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, 
artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, 
automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach 
pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, ba-
lony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie ano-
dowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektro-
nicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, 
baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochi-
py, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentge-
nowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty 
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki tele-
skopowe do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektro-
magnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chi-
py z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, 
chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w cza-
sie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, 
cyfrowe stacje meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle do mie-
rzenia, czarne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościo-
mierze, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, da-
lekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densy-
tometry, detektory podczerwieni, diody świecące [LED], do-
zymetry, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia 
sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpieczniko-
wy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefonicz-
ne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dykta-
fony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], 
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dys-
kietki, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki 
[urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, 
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, dzwon-
ki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojsti-
ki do użytku z komputerami inne niż do gier wideo, ekierki 
pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany 
projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, 
ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy 
będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykiet-
ki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwie-
rząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pió-
ra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, 
elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kie-
szonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektro-
niczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instru-
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mentów muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrol-
no - sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy 
[rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na smartfony, falomie-
rze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] na-
świetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do aparatów 
fotograficznych, filtry do masek do oddychania, filtry promie-
ni ultrafioletowych do fotografii, folie ochronne dostosowa-
ne do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekra-
nów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały 
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśni-
ce, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy 
miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne 
kontakty [złącza elektryczne], grodzie akumulatorów elek-
trycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania 
psów, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne 
karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych igły 
gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje 
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpo-
żarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), 
inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, 
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy 
audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable kon-
centryczne, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalku-
latory kieszonkowe, kalorymetry, kamery termowizyjne, ka-
mery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, 
kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas 
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartri-
dże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalo-
nym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wi-
deo, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania 
sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy po-
miarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie 
zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, 
klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetycz-
ne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, ko-
dowane karty magnetyczne, kodowane karty - klucze, kolek-
tory elektryczne, kombinezony ochronne dla lotników, 
komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, kompara-
tory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, 
komputery, komputery przenośne [podręczne], komutatory, 
kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektrycz-
ność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze 
[pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotogra-
ficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumula-
torów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotogra-
fia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy 
ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektro-
nowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenow-
skie nie do celów medycznych, lasery nie do celów medycz-
nych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie 
sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości 
osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instru-
menty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], 
lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki 
do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty ni-
welacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki 
do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, ma-
gnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do sy-
mulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydak-
tyczne], maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do an-
ten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania 
pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia 
do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mecha-

nizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, mem-
brany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metro-
nomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki krawieckie, miary, 
miary stolarskie, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mi-
kroskopy, mikrotomy, miksery audio, modemy, monitory 
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], na-
dajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, 
nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, na-
pędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfi-
kacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki 
do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], 
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczew-
-ki] optyka, obiektywy powiększające, obudowy głośników, 
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zę-
bów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki 
przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiote-
lefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kami-
zelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze 
płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze 
płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochro-
ny przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, na-
promieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież 
przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna 
odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfiko-
wane, oktanty, okulary, okulary 3d, okulary inteligentne, oku-
lary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepie-
niowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki 
elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowa-
nie gier, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, 
oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony do gniaz-
dek elektrycznych, osłony głowy, osłony ochronne na twarz 
dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabez-
pieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofonicz-
ne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], 
pachołki drogowe, pagery radiowe, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komór-
kowych, pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojaz-
dach lub wyposażenia sportowego, peryskopy, piece 
do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony cię-
żarkowe, pipety, pirometry, plandeki ochronne, planimetry, 
pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów 
scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gra-
mofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki 
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użyt-
ku z komputerem, pojemniczki na szklą kontaktowe, pojem-
niki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów 
kieszonkowych[PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce 
na laptopy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiaro-
we naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] 
kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów 
elektrycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęcio-
we, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, pro-
bówki, procesory centralne, programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, 
programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, pro-
stowniki, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przekaźniki elek-
tryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki 
elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], prze-
nośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, prze-
tworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody 
akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], 
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przyciski do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice 
do spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mie-
rzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyj-
nych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do po-
miaru poziomu paliwa, przyrządy do śledzenia aktywności 
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania tempera-
tury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urzą-
dzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, 
przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przy-
rządy obserwacyjne, przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy 
pomiarowe przyrządy zawierające okular, przysłony [fotogra-
fia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do po-
brania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne 
[elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], rada-
ry, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona 
gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, 
rastry do fotograwiury, reduktory [elektryczność], refrakto-
metry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulato-
ry prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicz-
nych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, 
reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawi-
ce azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla 
nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentge-
nowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, 
roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 
różdżka dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rurki pilota, rury głoso-
we, satelity do celów’ naukowych, schody i drabinki pożaro-
we, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeń-
stwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla 
nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], 
skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektrycz-
ność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefonicz-
ne smartfony, soczew ki do okularów, soczewki korekcyjne 
[optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy 
do celów naukowo - badawczych, spektrografy, spektrosko-
py, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urzą-
dzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt 
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęże-
nia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statecz-
niki [oświetlenie], siatki pożarnicze, statywy do aparatów 
fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki mierni-
cze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, 
subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficz-
ne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna 
lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, 
szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki Petriego, szklane 
obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe, szkło optycz-
ne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, 
tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elek-
tryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 
tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblasko-
we noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom 
drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], ta-
śmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefonicz-
ne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery 
[wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrome-
try, termometry nie do celów medycznych, termostaty 
do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia 
szyfrujące], torby do noszenia komputerów, totalizatory, 
transformatory elektryczne, transformatory podwyższające 
napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ra-

tunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące do kabli 
elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], 
układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów 
medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do ana-
lizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania 
do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia 
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji 
do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczer-
wieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji 
[urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urzą-
dzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrz-
nej, urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia do kon-
troli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, 
urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
błyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do naucza-
nia, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do od-
dychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia 
do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyj-
nych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do po-
miaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększania 
[fotografia], urządzenia do przelewania, przepompowania 
tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do reje-
strowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia 
do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnali-
zacji morskiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia 
do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramo-
fonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyj-
ne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalne-
go sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządze-
nia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia heliogra-
ficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rent-
genowskich nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy 
do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia 
i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi 
morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, 
urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza 
czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficz-
nych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu 
przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządzenia kra-
wieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące, 
elektryczne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [kompu-
tery pokładowe], urządzenia przeciwzakłóceniowe [elek-
tryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysło-
wych urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, 
urządzenia testujące inne niż do celów medycznych, urzą-
dzenia w ideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wy-
sokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed pro-
mieniowaniem rentgenowskim nie do celów medycznych, 
urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę cia-
ła, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, 
wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, 
wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wi-
zjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, 
wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia 
w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, 
wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki pozio-
mu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, 
wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fał-
szywych monet, wykrywacze przedmiotów metalowych 
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do użytku przemysłowego lub wojskowego wyładowcze 
lampy rurowe, elektryczne inne niż do oświetlania, wyłączni-
ki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fo-
tografią], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze 
lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa 
dla nurków i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu 
do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki 
elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie inne niż do ce-
lów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne 
[czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawie-
szania reflektorów punktowych, zestawy do korzystania z te-
lefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości 
wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza 
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elek-
tryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do kompu-
terów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe 
świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawi-
gacyjne świetlne, znaki, świecące, 12 alarmy antywłamanio-
we do pojazdów, ambulanse [karetki pogotowia], amortyza-
tory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy 
do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia aeronau-
tyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne do ba-
dania dna morskiego, bagażniki do pojazdów, bagażniki 
na narty do samochodów, balony na gorące powietrze, barki 
[łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania 
opon, błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, bufory do taboru 
kolejowego, ciągniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, 
ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycz-
nych, dętki do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki 
do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki do wóz-
ków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wóz-
ków dziecięcych głębokich, dopasowane pokrowce na nóżki 
do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojazdów, dre-
zyny, drony cywilne, drony wojskowe, drzewce do statków, 
drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki do rowerów, 
dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzucane do statków po-
wietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], 
furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów 
[taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce do ro-
werów, harmonie do autobusów przegubowych, hulajnogi 
(pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, kadłuby statków, kanu, 
kesony [pojazdy], kierownice do motocykli, kierownice do ro-
werów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, 
kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów, knagi, 
zaciski żeglarskie, kolce do opon, kolejki linowo - terenowe, 
koła do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koła zębate 
do rowerów, kołpaki, kominy do lokomotyw, kominy do stat-
ków, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądo-
wych, inne niż części silników, korby rowerowe, korki 
do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, korpusy opon, 
kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne 
do wózków [pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne do po-
jazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy 
do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądo-
wych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łaty 
do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski 
do pojazdów, maski silników do pojazdów, maszty do łodzi, 
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechani-
zmy wywrotkowe, części ciężarówek i wagonów, miejsca le-
żące [do spania] w pojazdach, moskitiery do wózków space-
rowych, wbudowane, motocykle, motorowery, nadwozia 
pojazdów, nadwozia samochodowe, napinacze do szprych 
do kół, nóżki do rowerów, nóżki motocyklowe, obręcze 
do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół pojazdów, 
obrzeża obręczy kół kolejowych, obwody hydrauliczne 
do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, odbi-
jacze do statków, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony 

bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, opony do po-
jazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opo-
ny pneumatyczne, opony rowerowe, osie pojazdów, osłony 
przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania statków 
[wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa do siedzeń 
w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe wkładki 
do opon, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, płytki cier-
ne hamulca do samochodów, pochylnie dla statków, podno-
śniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądo-
wych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa 
w samochodach], poduszkowce, podwozia do pojazdów 
[statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia sa-
mochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery] śnieżne, 
pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną 
lub kolejową, pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy 
elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy 
szynowe, pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, pojaz-
dy-chłodnie, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce 
na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowane], po-
krowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siodełka moto-
cyklowe, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia wózków dzie-
cięcych, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów, pompy 
powietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, popielniczki 
do pojazdów, promy, przekładnie do pojazdów lądowych, 
przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienni-
ki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przeno-
śniki naziemne [transportery], przyczepy [pojazdy], przycze-
py motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne mieszkalne, 
ramy do motocykli, ramy do rowerów, resory [sprężyny] za-
wieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samo-
chodowe, rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe 
dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowe-
rów, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, 
samochody, samochody (amortyzatory do -), samochody 
bez kierowcy [samochody autonomiczne], samochody kem-
pingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe, 
samoloty amfibie, sanki dojazdy na stojąco, siatki bagażowe 
do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli, 
silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elek-
tryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojaz-
dów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, 
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe 
do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników, 
skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery in-
walidzkie, skutery wyposażone w silnik, spadochrony, spojle-
ry do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła 
do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, sterówce, stery, 
stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz 
do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby do po-
jazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śruby napędowe 
do lodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka do pojaz-
dów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przystosowane 
do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacero-
wych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, 
urządzenia i instalacje do transportu linowego, urządzenia 
przeciw oślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwła-
maniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojaz-
dów lądowych, urządzenia sterowe do statków, urządzenia 
uwalniające do statków, wagoniki do instalacji transportu li-
nowego, wagony restauracyjne wagony sypialne wagony-
-chłodnie [pojazdy kolejowe], wały napędowe do pojazdów 
lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła do ca-
noe, wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe 
pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, 
wozy, wozy odlewnicze, wozy zaprzęgowe, wózki do trans-
portu niepełnosprawnych, wózki dziecięce, wózki golfowe 
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[pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki 
napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe 
i bagażowe, wózki transportowe, wózki używane do sprząta-
nia, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki 
zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wycią-
gi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki 
przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalnicz-
ki samochodowe, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji 
podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodo-
we, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate przekładnie 
do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, 
żurawiki łodziowe, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty 
[grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], 
aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenero-
wanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, 
arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliogra-
fia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki 
stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe 
maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], 
bony wartościowe, broszury, chłonne arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, 
chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chustecz-
ki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukar-
skie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki dru-
karskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], 
diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], 
drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki 
do rysowania, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub karto-
nu, etykiety z papieru lub kartonu, figurki [statuetki] z papie-
ru mache, filtry do kawy papierowe, folia samoprzylegająca 
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelka-
mi z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze 
[blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla 
artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankow-
nice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy 
[poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina do modelowa-
nia, globusy, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hekto-
grafy, igły. rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, 
kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze 
(wpuszczane w pulpit), kamienie litograficzne, kartki mu-
zyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, karton 
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do ko-
lekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocz-
towe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki 
na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], 
katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, 
klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru 
lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierni-
czych lub do użytku domowego, klipsy do piór i długopisów, 
kokardy papierowe, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], 
koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory w płynie 
[artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], 
kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, 
kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety 
malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, 
linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łup-
kowe tabliczki do pisania, makiety architektoniczne, mapy 
geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku 
piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne 
lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, 
materiały do modelowania, materiały do pakowania wyko-
nane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, materiały 
do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne 
z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wy-

ściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe, mi-
seczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowa-
nia i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilża-
cze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki 
do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże 
do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obciągi offseto-
we z materiałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo], opra-
wione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gu-
mowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart 
kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe, 
okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papierni-
cze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatycz-
ne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania 
przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki 
do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla 
malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier 
do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, 
papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier 
do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, 
papier mache, papier nutowy, papier parafinowany, papier 
pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier 
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły pi-
śmienne], papier Xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, 
papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stoło-
we, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowa-
nia, pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe, 
periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki 
z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra 
kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plan-
sze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introli-
gatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno 
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji 
dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki 
do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do ksią-
żek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], pod-
stawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papiero-
we, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, 
pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papie-
rowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne 
do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały 
piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory 
do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie, 
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje 
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami [artykuły 
szkolne], pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze 
z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne 
[książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papiero-
we, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, ryciny [gra-
werowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, 
segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, 
skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na doku-
menty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, 
spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, steatyt 
[kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, suche kalko-
manie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablo-
ny do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malar-
skie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu 
typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki pa-
pierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszenio-
we z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia pie-
niędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], 
taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy 
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elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe 
do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone 
tuszem do drukarek komputerowych, taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], tem-
perówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkani-
na klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligator-
skie, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach 
mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] 
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucz-
nych na odchody zwierząt domowych, transparenty z papie-
ru, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne do mode-
lowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, 
ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku 
biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia 
do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do intro-
ligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do po-
wielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne 
znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, 
wałki do maszyn do pisania, washi [papier japoński], wieczne 
pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, 
perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci 
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do mo-
delowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki 
do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, 
wstążki papierowe, wycinki histologiczne [materiał szkole-
niowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub karto-
nu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma 
do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardo-
wych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy 
do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, 
zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papier-
nicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], ze-
stawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania 
lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biuro-
we], zszywki biurowe, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalko-
holowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodo-
wa, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr 
bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji 
napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządza-
nia -), moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, napoje gazowane (proszek do wytwa-
rzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje od al-
koholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, na-
poje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, 
orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owoco-
we nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowa-
nych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój], prepara-
ty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), 
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do le-
moniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz -), niesfer-
mentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowa-
na (preparaty do produkcji -), woda litowa, woda mineralna 
(produkty do wytwarzania -), woda mineralna [napoje], woda 
selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, 
alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty 
-), alkoholowe (esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, 
anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany 
napój alkoholowy), brandy, curacao [likier], cydr, destylowa-
ne napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe 

inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol 
na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe 
zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny 
cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające -), whi-
sky, wino, wódka, 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, administrowanie programami dla osób często 
podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt 
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia 
reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wy-
staw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne 
prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kol-
portaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, maszynopi-
sanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opraco-
wywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie do-
kumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja programów typu telezakupy, produkcja programów 
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podat-
kowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja ko-
munikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo-
rządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, ste-
nografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
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wej, usługi agencji importowo eksportowych, usługi aukcyj-
ne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi 
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji 
sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych in-
westorów, prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, 
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszo-
wymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje 
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hi-
poteczna, bankowość on-line, depozyty kosztowności, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierża-
wa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych, 
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, facto-
ring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby roz-
rachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwaranto-
wanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana 
walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finan-
sowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, 
organizowanie finansowania projektów budowlanych, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, po-
średnictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo 
w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernic-
two, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], po-
życzki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, 
szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transak-
cje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących 
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty człon-
kowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków oszczędnościo-
wych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące ma-

klerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy 
zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypad-
ków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usłu-
gi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wyce-
na antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena fi-
nansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena 
finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena zbiorów nu-
mizmatycznych, wycena znaczków, wyceny fiskalne, wynajem 
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refun-
dacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39 chroniony transport 
przedmiotów wartościowych, dostarczanie gazet, dostarczanie 
kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa 
energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dys-
trybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, fracht [prze-
wóz towarów], frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, 
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, informacje 
o ruchu drogowym, logistyka transportu, łamanie lodu, maga-
zynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumen-
tów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, obsłu-
ga śluz, organizowanie rejsów, pakowanie prezentów, 
pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pilotowanie, 
pojazdy (wypożyczanie -), pośrednictwo frachtowe, powietrz-
ny (transport -), przechowywanie łodzi, przenoszenie, prze-
wóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samo-
chodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja 
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie to-
warów, spedycja, ściąganie statków z mielizny, transport, 
transport autobusowy, transport barkami, transport i prze-
chowywanie odpadów, transport karetkami ratunkowymi, 
transport kolejowy, transport łodziami, transport łodziami 
spacerowymi, transport mebli, transport morski, transport 
pasażerski, transport promowy, transport rurociągami, 
transport rzeczny, transport samochodami opancerzony-
mi, transport tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie 
dojazdu do celów podróży, usługi butelkowania, usługi car-
-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie [wiadomości 
lub towary], usługi pomocy drogowej w przypadku awarii 
pojazdów, usługi ratownictwa, usługi rozładunku towarów, 
usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi trans-
portu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu sa-
mochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania 
wycieczek, uzupełnianie banknotów w bankomatach, wy-
najem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, 
wynajem silników lotniczych, wynajem statków powietrz-
nych, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem traktorów, 
wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie 
koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc par-
kingowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], 
wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, wypoży-
czanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samo-
chodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samo-
chodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, 
wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wóz-
ków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie 
satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek, wyładunek stat-
ków, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia 
(transport).
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(210) 471528 (220) 2017 05 11
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) nyscandin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli.

(210) 471631 (220) 2017 05 13
(731) GREGORCZUK KRZYSZTOF FRESH MIND SOLUTIONS, 

Sepno
(540) NaBUDOWIE24
(510), (511) 35 usługi prowadzenia działalności reklamowej, 
reklama osób trzecich, informacja handlowa, usługi reklamo-
we, promowanie sprzedaży towarów I usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy 
promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów 
detalicznych, doradztwo biznesowe, pośrednictwo handlo-
we polegające na kojarzeniu kontrahentów, reklama, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, organizowania wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, wyceny handlowe, kosz-
torysowanie, 37 usługi doradztwa budowlanego, (w tym 
w szczególności udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony Internetowej), 42 do-
radztwo specjalistyczne w sprawach budownictwa, urbani-
styki, architektury, projektowania wnętrz, usługi w zakresie 
informacji i porad w dziedzinie budownictwa, usługi projek-
towe, sporządzanie projektów technicznych, sporządzanie 
projektów koncepcyjnych, projektowanie budynków, elewa-
cji oraz wnętrz, badania i ekspertyzy techniczne, wykonywa-
nie obliczeń technicznych.

(210) 471811 (220) 2017 05 17
(731) ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zabierzów

(540) LEOPARDUS
(510), (511) 3 szampony dla zwierząt jako nielecznicze pre-
paraty pielęgnacyjne, dezodoranty dla zwierząt, 16 materiały 
drukowane, katalogi, prospekty, reprodukcje graficzne, foto-
grafie, publikacje, albumy, rysunki, plakaty, artykuły papierni-
cze, papier listowy i do pakowania,  futerały z folii z tworzyw 
sztucznych, torby, worki, koperty i woreczki z papieru i two-
rzyw sztucznych, wizytówki, nalepki, naklejki, karton, plakaty 
z kartonu, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, 
szyldy z kartonu, wypełnienie z kartonu, pudła i pudełka tek-
turowe lub papierowe, kalendarze, kalkomanie, druki do wy-
pełniania, broszury, taśmy przylepne do celów biurowych, 
karty zawiadomienia jako art. biurowe, szyldy kartonowe, 
bannery z folii z tworzyw sztucznych, kartki z życzeniami 
i okolicznościowe, teczki papierowe i z tworzyw sztucznych, 
zeszyty, 18 obroże dla zwierząt, kagańce, skórzane smycze, 
okrycia dla zwierząt, odzież dla zwierząt, w tym zwierząt do-
mowych, torby, torby turystyczne, plecaki, 21 grzebienie dla 
zwierząt, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, 
miski i korytka do picia dla zwierząt, kuwety dla zwierząt do-

mowych, obrączki dla ptaków, pakuły czyszczące, akwaria 
i pokrywy na akwaria, pułapki na myszy, terraria domowe, 
terraria wewnętrzne jako wiwaria, wanienki dla ptaków, akce-
soria do terrariów i akwariów.

(210) 472044 (220) 2017 05 24
(731) CEZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) CEZOS
(510), (511) 6 profile aluminiowe, 9  elektroniczne sterowniki 
do lamp i opraw oświetleniowych, 11 urządzenia oświetle-
niowe LED, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, mo-
duły LED jako urządzenia do oświetlenia. 

(210) 472694 (220) 2017 06 08
(731) KORCZAK BOŻENA SANATORIUM SŁOWACKI, 

Busko-Zdrój
(540) SANATORIUM SŁOWACKI TĘŻNIA SIARCZKOWA

(531) 01.01.04, 27.05.01, 29.01.13, 05.13.25, 25.01.25
(510), (511) 1 siarka w tym siarka jako surowiec wtórny 
pozyskany z wody siarczkowej, 3 preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, kosmetyki, w tym maseczki kosmetyczne, mlecz-
ko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyków, kosmetyki 
dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, preparaty do mycia, w tym mydła, mydełka, 
mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła prze-
ciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, sole na bazie 
siarki, pumeks, peeling, szampony, szampony dla zwierząt 
domowych, pomadki do ust, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej - nie do celów leczniczych, szminki, toniki kosmetycz-
ne, 5 mydła lecznicze, 44 usługi związane z poprawą zdrowia 
i kondycji psychofizycznej w warunkach szpitalnych i uzdro-
wiskowych takie jak: usługi odnowy biologicznej, inhalacji, 
basenów solankowych i siarczkowych, jodkowo-bromko-
wych, kąpieli solankowych i siarczkowych, kąpieli mineral-
nych, podwodnych masaży kończyn, masażu klasycznego, 
masażu kamieniami, masażu krzemieniem pasiastym, sauny 
z podczerwienią, krioterapii - leczenie zimnem, kosmetyki 
ciała, tężnia z wykorzystaniem wody siarczkowej, usługi fit-
ness, prowadzenia gimnastyki, w tym gimnastyki korekcyj-
nej, z wykorzystaniem praktyki lekarskiej ogólnej i specjali-
stycznej, usługi fizjoterapii, fizykoterapii, turystyka zdrowotna 
i prozdrowotna, rehabilitacyjna, zabiegi samoopalające.

(210) 472803 (220) 2017 06 12
(731) FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
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(540) Foodtracker
(510), (511) 9 nagrania audio, nagrania wideo, nagrania 
audio-wizualne, nagrania, dyski kompaktowe, taśmy ma-
gnetyczne i kasety z taśmami, taśmy wideo, CD-Romy, 
płyty DVD, dyski laserowe, nośniki danych, filmy kinemato-
graficzne, programy komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe, nagrania multimedialne, publikacje w formie 
elektronicznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania i/lub 
reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 16 publikacje drukowane, 
poradniki, przewodniki, almanachy, informatory, zaproszenia, 
gazetki, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, czaso-
pisma, magazyny, książki, albumy, katalogi, plakaty, grafiki, 
afisze, broszury, prospekty, rysunki, fotografie, kalendarze, 
35 informacje handlowe, informacje handlowe w zakresie 
pochodzenia towarów, gromadzenie, rozpowszechnianie 
i dostarczanie informacji handlowej, informacja handlowa 
wspomagana komputerowo, reklama, doradztwo w zakresie 
wprowadzania do obrotu towarów, w tym żywności, usługi 
reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie żywności oraz dodat-
ków do żywności, usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań zwiększających świadomość społeczeń-
stwa w zakresie zdrowej żywności, reklama interaktywna, 
promocja sprzedaży, informacje statystyczne, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia-
łów promocyjnych oraz reklamowych, badania rynku, bada-
nia opinii społecznej, usługi w zakresie komputerowych baz 
danych i przetwarzania danych, opracowywanie informacji 
statystycznych, dostarczanie informacji handlowej, usługi 
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kompute-
rowych bazach danych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, informacja o powyższych 
usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, nauczanie 
w dziedzinie zdrowia, edukacja w zakresie żywienia, skład-
ników żywnościowych, pochodzeniu produktów, nauczanie 
oraz usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia, zdrowego ży-
wienia i bezpieczeństwa żywności, edukacja w zakresie pod-
noszenia świadomości społecznej w dziedzinie dodatków 
do żywności, dostarczanie informacji dotyczących naucza-
nia o żywności, organizowanie i prowadzenie konkursów 
edukacyjnych, rozrywkowych i zawodowych, organizowanie 
plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie biznesu, 
nauki, techniki, sztuki, rozrywki, usługi w zakresie organizo-
wania, realizacji i nagrywania uroczystości i spotkań odby-
wających się na żywo, organizowanie widowisk oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, produkcja reportaży, 
programów telewizyjnych i radiowych, wydawanie nagrań 
dźwiękowych, wizualnych, wydawanie nagrań wideo, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-li-
ne, usługi w zakresie publikacji książek, czasopism, druków, 
periodyków i tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych i video, 
informacja o powyższych usługach.

(210) 473280 (220) 2017 06 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Polski Lek Calcium + witamina C

(531) 05.07.11, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 
29.01.03, 29.01.06

(510), (511) 5 dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, napoje lecznicze, preparaty witaminowe, pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne zawie-
rające wapń, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
dietetyczne napoje do cetów medycznych, tabletki musu-
jące wzbogacone w witaminy i minerały, tabletki musujące 
do sporządzania napojów z witaminami, tabletki musujące 
do sporządzania napojów zawierających wapń, 32 napo-
je izotoniczne, pastylki do sporządzania napojów, proszek 
do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe.

(210) 473748 (220) 2017 07 05
(731) DYGAS-KONOPACKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) MARGONIT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 14 biżuteria z metali i kamieni szlachetnych, 
16 obrazy, 20 wyroby z tworzyw sztucznych, a mianowicie: 
pojemniki, miski, dzieła sztuki z tworzyw sztucznych, dekora-
cje przestawne, a mianowicie: meble, ścienne plakiety (płyty) 
ozdobne nietekstylne, 21 przybory gospodarstwa domowe-
go, mozaiki nie dla celów budowlanych, spodki nie z meta-
li szlachetnych, naczynia, patery nie z metali szlachetnych, 
pojemniki spożywcze, bibeloty szklane, wyroby ceramiczne 
dla gospodarstwa domowego, podstawki z tworzyw sztucz-
nych, podstawki pod doniczki z kwiatami.

(210) 474306 (220) 2017 07 18
(731) DESA UNICUM - DOM AUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) desa LIVING

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, reklamy prasowe, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, sprzedaż dla osób trzecich w odniesieniu 
do następujących towarów: blaty stołowe, dekoracje wi-
szące - ozdoby, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, haczyki na ubrania, kanapo-tapczany, 
meble, nadmuchiwane meble, stojaki do butelek, stojaki 
do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki 
na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki 
na książki - meble, stojaki na parasole, stojaki, półki, wyro-
by stolarskie, targi w celach handlowych lub reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy (organizacja) 
w celach handlowych lub reklamowych, wystawy sklepowe, 
zaopatrzenie osób trzecich (usługi), zarządzanie działalnością 
gospodarczą.  
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(210) 474920 (220) 2017 08 02
(731) CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW 

I DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY DELTA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Polska Nowa Wieś

(540) DELTA www.odtj.opole.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.06
(510), (511) 37 usługi stacji obsługi pojazdów w zakresie 
tankowania paliw i obsługi technicznej / napraw pojazdów, 
39 usługi transportu samochodami osób, transport osób 
furgonetkami / busami / i autobusami, usługi transportu 
towarów samochodami, wynajem samochodów osobo-
wych i furgonetek, wynajem środków transportu lotnicze-
go, 41 edukacja w zakresie nauki jazdy na pojazdach dwu 
i jednośladowych, edukacja w zakresie pilotażu, nauczanie 
w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych dwu 
i jednośladowych.

(210) 475315 (220) 2017 08 11
(731) AJ MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) AJ MOTORS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16
(510), (511) 4 oleje samochodowe, 12 samochody, 36 do-
radztwo w sprawie ubezpieczeń, działalność finansowa, 
37 czyszczenie pojazdów, wulkanizacja, obsługa i naprawa 
pojazdów,  lakiernictwo samochodowe, 39 wypożyczanie 
samochodów i transport, 42 badania w dziedzinie mechani-
ki, badania techniczne.

(210) 475331 (220) 2017 08 16
(731) CZUBKOWSKI TOMASZ BREAKSTUFF, Ciechanów
(540) CZUBEK
(510), (511) 18 aktówki, teczki, artykuły podróżne [waliz-
ki, torby], bagaż, bagaże podróżne, chlebaki, dyplomatki, 
etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, 
etui na klucze, etui na karty kredytowe, etui na bilety okre-
sowe, etui na banknoty, etui na prawo jazdy, etui na wizy-
tówki, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez 
wyposażenia, futerały przenośne na dokumenty, futerały 
w postaci etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, 
kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wypo-
sażenia, kufry i torby podróżne, nosidełka dla zwierząt 
[torby], nosidełka dla niemowląt, parasole i parasolki, pasy 
do bagażu, plastikowe etykiety na bagaż, plecaki, plecaki 
dla alpinistów, plecaki dla wędrowników, plecaki sporto-
we, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wy-
cieczkowe, paski z imitacji skóry, paski skórzane [inne niż 

odzież], pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, 
pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, pokrowce 
na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce [worki] na sprzęt, 
portfele, portfele na karty, portfele damskie, portfele mę-
skie, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizy-
towe, portfele wraz z etui na karty, portmonetki, portmo-
netki wielofunkcyjne, przywieszki do bagażu, sakiewki 
do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i in-
nych rzeczy osobistych, sakiewki na klucze, sakwy, saszet-
ki biodrowe, saszetki męskie, teczki, teczki i aktówki, teczki 
na dokumenty, torby, torby gimnastyczne, torby na ramię, 
torby podróżne, torby sportowe, torby szkolne na książki, 
torby turystyczne, torebki, portmonetki i portfele, torebki 
damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki do ręki, 
torebki męskie, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, 
torebki podróżne, tornistry szkolne, walizeczki, walizki, 
worki, sakiewki, worki podróżne, worki marynarskie, wali-
zy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, zawieszki, etykiety bagażowe, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy.

(210) 475360 (220) 2017 08 16
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ANGELEX kancelaria prawna

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.17
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, 42 bada-
nia oraz usługi, naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, 
analizy przemysłowe i usługi badawcze, 45 usługi prawne, 
usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia.

(210) 475416 (220) 2017 08 16
(731) IKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) PACKER

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego do pakowania, 
22 worki do transportu i przechowywania materiałów luzem.

(210) 475464 (220) 2017 08 18
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) INDYKPOL PARÓWKI Ulubione GWARANCJA 100% 
jakości

(531) 03.07.04, 02.09.01, 08.05.03, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 
25.01.18, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwo-
wane, podroby drobiowe, drób wędzony (w postaci paró-
wek), drób pieczony (w postaci parówek), parówki,  dziczyzna 
(w postaci parówek), półprodukty z surowego mięsa dro-
biowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzie-
niem, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie ba-
rów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji 
samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie 
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(210) 475465 (220) 2017 08 18
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL PARÓWKI CLASSIC Jedynki Z MIĘSA 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI GWARANCJA 100% jakości

(531) 29.01.14, 09.05.15, 03.07.04, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 
25.01.19, 27.05.01

(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowa-
ne, wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony, 
drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, golonki, parówki, 
kabanosy, wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, 
pasztety, jaja, flaki, krokiety, wyroby wędliniarskie, dziczyzna, 
konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, produkty mleczne, oleje 
jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, grzyby 
suszone, koncentraty, owoce i warzywa przetworzone w po-
staci mrożonek i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie, 

półprodukty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty 
panierowane, półprodukty z nadzieniem, drób w galarecie 
i galarety drobiowe, kiełbasy, wędliny, dania mięsne gotowe 
do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowa-
dzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, 
restauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na za-
mówienie oraz dostawa potraw na zamówienie.

(210) 475466 (220) 2017 08 18
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL PARÓWKI hot dog GWARANCJA 100% 

jakości

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.04, 08.05.03, 08.01.03, 24.03.01, 
24.03.08, 24.03.18

(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowa-
ne, podroby drobiowe, drób wędzony (w postaci parówek), 
drób pieczony (w postaci parówek), parówki,  dziczyzna 
(w postaci parówek), półprodukty z surowego mięsa dro-
biowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzie-
niem, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie ba-
rów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji 
samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie 
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(210) 475467 (220) 2017 08 18
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL Premium Parówki Szwajcarki GWARANCJA 

100% jakości
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.04, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 
25.01.19

(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowa-
ne,podroby drobiowe, drób wędzony (w postaci parówek), 
drób pieczony (w postaci parówek), parówki, dziczyzna 
(w postaci parówek), półprodukty z surowego mięsa dro-
biowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzie-
niem,,  43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie ba-
rów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji 
samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie 
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(210) 475468 (220) 2017 08 18
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL PARÓWKI Z INDYKA KLASYCZNE 

GWARANCJA 100% jakości

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.04, 08.05.03, 24.03.01, 24.03.08, 
24.03.18, 24.17.10, 24.17.12, 25.01.19

(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowa-
ne, podroby drobiowe, drób wędzony (w postaci parówek), 
drób pieczony (w postaci parówek), parówki, dziczyzna 
(w postaci parówek), półprodukty z surowego mięsa dro-
biowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzie-
niem, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie ba-
rów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji 
samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie 
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(210) 475469 (220) 2017 08 18
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL PARÓWKI Z INDYKA z serem GWARANCJA 

100% jakości

(531) 08.05.03, 08.03.11, 08.03.12, 03.07.04, 25.01.19, 24.03.01, 
24.03.08, 24.03.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowa-
ne,podroby drobiowe, drób wędzony (w postaci parówek), 
drób pieczony (w postaci parówek), parówki, dziczyzna 
(w postaci parówek), półprodukty z surowego mięsa dro-
biowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzie-
niem, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie ba-
rów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji 
samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie 
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(210) 475535 (220) 2017 08 21
(731) WIŚNIEWSKA INGA AUSTRALLINGUA, Wrocław
(540) Australlingua
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, tłumaczenia ję-
zykowe, edukacja językowa, kursy językowe, tłumaczenie 
ustne językowe, organizacja kursów językowych, organizo-
wanie indywidualnej nauki języków, usługi w zakresie na-
uczania języków obcych.

(210) 475540 (220) 2017 08 21
(731) WIŚNIEWSKA INGA AUSTRALLINGUA, Wrocław
(540) AUSTRALLINGUA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, tłumaczenia ję-
zykowe, edukacja językowa, kursy językowe, tłumaczenie 
ustne językowe, organizacja kursów językowych, organizo-
wanie indywidualnej nauki języków, usługi w zakresie na-
uczania języków obcych.

(210) 475608 (220) 2017 08 23
(731) Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., Ltd.,  

Hangzhou, CN
(540) 

(531) 03.01.04, 03.01.24
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, kawa, mąka sojo-
wa, wyroby cukiernicze, cukier, herbata, nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, chleb, skrobia do celów spożywczych, 
ciastka, 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, reklama, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
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trzenia medycznego, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi agencji importowo-eksportowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej.

(210) 475615 (220) 2017 08 23
(731) Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., Ltd.,  

Hangzhou, CN
(540) 

(531) 28.03.99
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, kawa, mąka sojo-
wa, wyroby cukiernicze, cukier, herbata, nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, chleb, skrobia do celów spożywczych, 
ciastka, 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, reklama, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, usługi agencji importowo - eksportowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej.

(210) 475922 (220) 2017 08 29
(731) CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG 

PŁATNICZYCH ESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) e eservice electronic payments

(531) 24.17.18, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo w zakresie nabywania usług te-
lekomunikacyjnych, sprzedaż urządzeń teleinformatycznych, 
36 usługi finansowe, usługa acquiringu transakcji płatniczych 
w tym przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart kredytowych oraz transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, udzielanie pożyczek, 37 instalacja, serwis urzą-
dzeń teleinformatycznych, 38 wypożyczanie urządzeń tele-
informatycznych, łączność poprzez terminale komputerowe, 
usługi związane z transmisją danych, teleinformatyczne, 
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego.

(210) 475941 (220) 2017 08 29
(731) WE2YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RENTAO
(510), (511) 35 wypożyczanie billboardów cyfrowych, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajem bilbordów reklamo-

wych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem 
billboardów, wynajem billboardów reklamowych, wynajem 
materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, 
wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem 
powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem powierzch-
ni reklamowej na stronach internetowych, wynajem po-
wierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem 
powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, wy-
najem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem prze-
strzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń 
o pracę, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem 
tablic do celów reklamowych, wynajem urządzeń biuro-
wych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, usługi reklamowe związane z książkami, usłu-
gi reklamowe związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy pra-
sowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi reklamowe, 
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi rekla-
mowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększają-
cych świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicja-
tyw środowiskowych, usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie 
reklamy bezpośredniej świadczone w ramach koresponden-
cji masowej, usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obra-
zowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie produktów 
do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie komer-
cjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi re-
klamowe za pośrednictwem podwójnych tablic reklamo-
wych noszonych przez człowieka, usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, usługi reklamowe na rzecz innych, 
usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwięk-
szających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi rekla-
mowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe słu-
żące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 
usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne 
agencje reklamowe, usługi reklamowe dotyczące gazet, 
usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe 
dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe 
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem błoga, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, 
usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, 
radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], 
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi 
reklamowe, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
usługi public relations, usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi promocyjne 
i reklamowe, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu 
reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi pośrednic-
twa związane z reklamowaniem, usługi promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków au-
diowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usłu-
gi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, 
usługi porównywania cen, usługi planowania w zakresie re-
klamy, usługi planowania w celu badań marketingowych, 
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usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów bizneso-
wych, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi 
organizowania targów i wystaw handlowych, usługi odbiera-
nia zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, usługi 
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usłu-
gi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interne-
towych, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, 
usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi 
informacyjne w zakresie rynku konsumentów, usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone 
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania da-
nych, usługi informacji biznesowej, usługi informacyjne do-
tyczące reklamy, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzeda-
ży, usługi handlu detalicznego związane z produktami 
ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektryczne-
go, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcy-
mi, usługi handlu detalicznego związane z futrami sztuczny-
mi, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów bu-
dowlanych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu deta-
licznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla 
zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w związku 
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z po-
bieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu de-
talicznego związane z komputerami, które można nosić 
na sobie, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzę-
tu komputerowego, usługi handlowe online, w ramach któ-
rych sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi gromadzenia 
danych z badań rynku, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, 
usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi aukcyjne doty-
czące rolnictwa, usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne onli-
ne za pośrednictwem Internetu, usługi agencji reklamowych, 
usługi agencji marketingowych, udzielanie informacji bizne-
sowych za pośrednictwem globalnych sieci komputero-
wych, udzielanie informacji dotyczących działalności gospo-
darczej w zakresie przemysłu rolniczego, udzielanie 
informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji 
handlowych, udzielanie informacji konsumenckich o pro-
duktach w zakresie kosmetyków, umieszczanie reklam, udo-
stępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, 
udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodar-
czej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych 
lub innych form przekazu danych, udostępnianie informacji 
biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, udostępnianie informacji do-
tyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogra-
mowania, udostępnianie katalogów informacji biznesowych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostęp-
nianie katalogów [spisów] informacji handlowych online 
w Internecie, udostępnianie katalogów witryn interneto-
wych osób trzecich w celu upraszczania transakcji bizneso-
wych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, udostępnianie online przewod-
ników reklamowych zawierających towary i usługi osób, trze-
cich prowadzących handel online w Internecie, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz glo-
balnych sieci informacyjnych, udostępnianie i wynajem 

przestrzeni reklamowej w Internecie, rozpowszechnianie re-
klam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej onli-
ne w Internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób 
trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpo-
wszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci 
komunikacyjnych, rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, reklamo-
wanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom do-
godne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych onli-
ne dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunika-
cyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komuni-
kacji, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie 
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, tele-
fonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo 
w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredni-
czenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów,   36 skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie naj-
mu nieruchomości na wynajem, organizowanie wynajmu 
mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, udziela-
nie informacji związanych z wynajmem budynków, 37 udzie-
lanie informacji związanych z wynajmem pralek elektrycz-
nych, udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn 
i urządzeń górniczych, udzielanie informacji związanych 
z wynajmem maszyn do czyszczenia podłóg, udzielanie in-
formacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia 
samochodów, 39 udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem wózków inwalidzkich, udzielanie informacji związa-
nych z usługami wypożyczania rowerów, udzielanie informa-
cji związanych z wynajmem lodówek, udzielanie informacji 
związanych z wynajmem zamrażarek, udzielanie informacji 
związanych z usługami przeprowadzek, udzielanie informacji 
związanych z wynajmem statków, udzielanie informacji 
związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, udziela-
nie informacji dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń 
do pakowania lub owijania, udzielanie informacji dotyczą-
cych wypożyczania mechanicznych systemów do parkowa-
nia, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu 
samolotów, 40 udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, udzielanie 
informacji dotyczących wypożyczania urządzeń do klimaty-
zacji, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem 
urządzeń do chłodzenia pomieszczeń do celów domowych, 
udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urzą-
dzeń do chłodzenia pomieszczeń do celów przemysłowych, 
udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn 
i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, udzielanie infor-
macji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do za-
gęszczania odpadów, udzielanie informacji związanych 
z wynajmowaniem urządzeń do oczyszczania wody, udziela-
nie informacji związanych z wynajmem maszyn do obróbki 
tytoniu, udzielanie informacji związanych z wynajmem ma-
szyn i urządzeń do obróbki chemicznej, udzielanie informacji 
związanych z wynajmem maszyn do wyrobu obuwia, udzie-
lanie informacji związanych z wynajmem maszyn introliga-
torskich, udzielanie informacji związanych z wynajmowa-
niem maszyn dziewiarskich, udzielanie informacji związanych 
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z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, udzielanie 
informacji związanych z wypożyczaniem maszyn do szycia, 
42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach 
komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, 
badania w dziedzinie mediów społecznościowych, badania 
w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzi-
nie technologii komunikacyjnej, badania w dziedzinie tech-
nologii przetwarzania danych, doradztwo eksperckie doty-
czące technologii, doradztwo związane z tworzeniem 
i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane 
z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, doradz-
two związane z tworzeniem i projektowaniem stron interne-
towych do handlu elektronicznego, dostarczanie informacji 
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej onli-
ne z możliwością wyszukiwania, eksploracja danych, hosting 
aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji multimedialnych, 
hosting blogów, hosting spersonalizowanych stron interne-
towych, hosting stron internetowych, hosting stron interne-
towych w Internecie, hosting stron internetowych na rzecz 
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej 
sieci komputerowej, hosting stron komputerowych (interne-
towych) na rzecz osób trzecich, hosting strony internetowej 
online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsię-
biorstw, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron 
internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w interne-
cie do przechowywania zdjęć cyfrowych, hosting przestrze-
ni pamięciowej w Internecie, hosting portali internetowych, 
hosting platform w Internecie, hosting platform przeznaczo-
nych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting 
podkastów, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting in-
frastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów 
wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, 
hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, 
hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trze-
cich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting 
obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, 
hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony 
internetowe, hosting elektronicznych przestrzeni pamięcio-
wych w internecie do reklamowania towarów i usług, ho-
sting strony internetowej w zakresie elektronicznego przecho-
wywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting treści cyfrowych, 
mianowicie dzienników i blogów on-line, hosting treści cyfro-
wych w Internecie, hosting treści multimedialnych dla osób 
trzecich, infrastruktura jako usługa (laaS), interaktywne usługi 
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie 
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online, 
kompilacja informacji związanych z technologią informacyj-
ny, kompilacja informacji związanych z systemami informa-
cyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania danych, 
kompilacja stron internetowych, obsługiwanie wyszukiwa-
rek, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralne-
go oprogramowania on-line do transmisji informacji, ofero-
wanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego 
oprogramowania on-line do zarządzania danymi, oferowa-
nie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogra-
mowania on-line do transmisji danych, oferowanie tymczaso-
wego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line 
do zarządzania informacjami, opracowywanie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie 
i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów 
i oprogramowania, opracowywanie, projektowanie i aktuali-
zacja stron głównych, platforma jako usługa [PaaS], planowa-
nie, projektowanie i rozwój stron internetowych online 
na rzecz osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, programowanie sperso-
nalizowanych stron internetowych, programowanie stron 

internetowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych 
i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łań-
cuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do lo-
gistyki, projektowanie i opracowywanie stron głównych 
i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do planowania tras, projektowanie i opracowy-
wanie systemów nawigacyjnych, projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania do zarządzania zapasami, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie 
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 
mobilnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowych baz danych, projektowanie i projekto-
wanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie 
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Inter-
necie, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla 
osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie 
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowa-
nie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, projektowanie portali siecio-
wych, projektowanie stron internetowych, projektowanie 
stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie 
systemów elektronicznych, projektowanie systemów infor-
matycznych związanych z finansami, projektowanie syste-
mów informatycznych, projektowanie systemów informa-
tycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów 
komunikacyjnych, projektowanie systemów przetwarzania da-
nych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn 
internetowych na rzecz osób trzecich, przechowywanie da-
nych online, przechowywanie dokumentów w formie elek-
tronicznej, przechowywanie filmów w postaci elektronicz-
nej, przechowywanie obrazów fotograficznych w formie 
elektronicznej, przechowywanie obrazów w postaci elektro-
nicznej, przechowywanie treści rozrywkowych w formie 
elektronicznej, skanowanie obrazów [konwersja z nośników 
fizycznych na elektroniczne], tworzenie i dostarczanie stron 
internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie 
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projekto-
wanie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
wych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie 
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, 
tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony 
komórkowe, tworzenie i utrzymywanie stron komputero-
wych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworze-
nie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, 
tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron inter-
netowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blo-
gów, tworzenie map GPS, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, tworzenie platform komputero-
wych na rzecz osób trzecich, tworzenie programów do prze-
twarzania danych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych, two-
rzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron 
głównych do sieci komputerowych, tymczasowe udostęp-
nianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego 
do obsługi transportu za pośrednictwem sieci komputero-
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wych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie nie-
pobieralnego oprogramowania komputerowego do śledze-
nia towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, 
intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobie-
ralnego oprogramowania komputerowego, wykorzystywa-
nego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, 
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramo-
wania komputerowego do przygotowywania dokumentów 
wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, in-
tranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieral-
nego oprogramowania komputerowego do śledzenia prze-
syłek za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu 
i Internetu, tworzenie witryn internetowych, tworzenie wi-
tryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie, utrzy-
mywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie stron internetowych, tworzenie stron interneto-
wych dla innych, udostępnianie lub wynajem obszaru pa-
mięci elektronicznej w Internecie, udostępnianie miejsca 
w Internecie na blogi, udostępnianie sprzętu komputerowe-
go do elektronicznego przechowywania danych, udostęp-
nianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk 
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostęp-
nianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośred-
nictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie wyszukiwa-
rek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego 
na wykorzystaniu sieci Web, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania 
do opracowywania stron internetowych, umożliwianie tym-
czasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzysta-
niu sieci Web, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online nie do pobrania do importowania 
danych i zarządzania nimi, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do za-
rządzania zapasami, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostęp-
nych za pośrednictwem strony internetowej, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputero-
wego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do mo-
nitorowania nadawania, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania 
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarza-
nia w chmurze, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych 
finansowych i generowania raportów, umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania oprogramowania operacyjnego onli-
ne nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, 
usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym 
w obszarze handlu elektronicznego, usługi elektronicznego 
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, ob-
razów i innych danych elektronicznych, usługi dostawcy 
usług aplikacyjnych [ASP], usługi dostawców usług aplikacyj-
nych [ASP], usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mia-
nowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego 
na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne w zakresie tech-
nologii informacyjnej, usługi przechowywania elektronicz-
nego w zakresie archiwizacji danych, usługi przechowywa-
nia elektronicznego w zakresie archiwizacji danych 
elektronicznych, usługi utrzymywania stron internetowych, 
usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, usłu-
gi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, usługi w zakresie projek-
towania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie 
projektowania stron internetowych, usługi w zakresie wypo-

życzania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie tworze-
nia witryn internetowych, usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, utrzymanie witryn internetowych i hosting 
online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, za-
pewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do za-
rządzania bazami danych, zapewnianie oprogramowania 
online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie 
oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w za-
rządzaniu łańcuchem dostaw, zapewnianie oprogramowa-
nia online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, zapew-
nianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, 
zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie witrynami in-
ternetowymi dla osób trzecich,,  43 udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem inter-
netu, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania 
przez internet, 45  udzielanie informacji związanych z wynaj-
mowaniem gaśnic, udzielanie informacji na temat usług wy-
pożyczania ubrań, udzielanie informacji związanych z wypo-
życzaniem alarmów przeciwpożarowych.

(210) 475995 (220) 2017 08 31
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Police
(540) ROLNIK NAJWAŻNIEJSZY CZŁOWIEK NA ZIEMI 

POLIFOSKA

(531) 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, 
kwas siarkowy, kwas fosforowy, amoniak, mocznik.

(210) 475998 (220) 2017 08 31
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Police
(540) ROLNIK NAJWAŻNIEJSZY CZŁOWIEK NA ZIEMI 

POLIFOSKA
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, 
siarkowy, kwas fosforowy, amoniak, mocznik.

(210) 475999 (220) 2017 08 31
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Police
(540) JESTEM ROLNIKIEM i JESTEM Z TEGO DUMNY 

POLIFOSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.15
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, 
kwas siarkowy, kwas fosforowy, amoniak, nocznik.

(210) 476010 (220) 2017 08 31
(731) KOWALCZYK IWONA ELŻBIETA WIDE FORMAT, 

Pruszków
(540) WIDE FORMAT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 9 drukarki komputerowe, fotokopiarki, naboje 
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, plote-
ry, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], sprzęt 
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 37 in-
stalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń 
biurowych.

(210) 476020 (220) 2017 08 31
(731) SZCZUKIEWICZ MACIEJ, Kielce
(540) Rodzicowo.pl

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.13.25, 29.01.04, 02.07.25
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lo-
jalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży usług 
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 
promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone po-
przez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkow-
ników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów 

i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów dru-
kowanych i konkursy promocyjne, zarządzanie programami 
motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, admini-
strowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
nej, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za po-
średnictwem Internetu, usługi zarządzania sprzedażą, zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, monitorowanie poziomu 
sprzedaży dla osób trzecich, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprze-
daży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklamowanie 
towarów innych sprzedawców, umożliwiające klientom wy-
godne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedaw-
ców, reklama towarów i usług sprzedawców online za po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, usługi 
komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży 
świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, pozyskiwa-
nie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie 
produktów i towarów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprze-
daży towarów, udzielanie porad w zakresie metod i technik 
sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej tradycyj-
nej oraz za pomocą globalnych sieci komputerowych w za-
kresie artykułów dla dzieci, zabawek, artykułów i przyborów 
higienicznych, kosmetycznych i pielęgnacyjnych, produk-
tów spożywczych, organizowanie, prowadzenie i nadzoro-
wanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj-
nych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, promowanie sprzedaży 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im-
prez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradztwa han-
dlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, usługi w zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, świadczenie usług zarządzania 
biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących 
sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [za-
równo poza granice jak i w kraju], negocjowanie kontraktów 
reklamowych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów 
klientów, skomputeryzowana kompilacja indeksów klientów, 
tworzenie list potencjalnych klientów, zarządzanie relacja-
mi z klientami, usługi dystrybucji materiałów reklamowych 
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy 
klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, usługi outsourcingu 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez 
klienta program, reklama, reklamy online, reklama i usługi 
reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
reklama i marketing, usługi reklamowe i marketingowe, 
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doradztwo dotyczące reklamy, analizy odbioru reklamy, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, publikacja treści reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, publikowanie materiałów reklamowych 
online, gromadzenie informacji związanych z reklamą, do-
konywanie uzgodnień w zakresie reklamy, usługi w zakresie 
reklamy cyfrowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, świadczenie usług w zakresie reklamy kompu-
terowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, wynajem 
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, dostar-
czanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci kompu-
terowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektronicz-
ne sieci komunikacyjne, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, aktualizowanie informacji reklamo-
wych w komputerowej bazie danych, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, organizowanie konkursów w celach reklamo-
wych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich 
poprzez konkursy promocyjne.

(210) 476021 (220) 2017 08 31
(731) SZCZUKIEWICZ MACIEJ, Kielce
(540) 

(531) 29.01.04, 26.01.02, 26.13.25, 02.07.25
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lo-
jalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży usług 
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 
promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone po-
przez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkow-
ników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów dru-
kowanych i konkursy promocyjne, zarządzanie programami 
motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, admini-
strowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
nej, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za po-
średnictwem Internetu, usługi zarządzania sprzedażą, zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, monitorowanie poziomu 

sprzedaży dla osób trzecich, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprze-
daży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklamowanie 
towarów innych sprzedawców, umożliwiające klientom wy-
godne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedaw-
ców, reklama towarów i usług sprzedawców online za po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, usługi 
komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży 
świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, pozyskiwa-
nie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie 
produktów i towarów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprze-
daży towarów, udzielanie porad w zakresie metod i technik 
sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej tradycyj-
nej oraz za pomocą globalnych sieci komputerowych w za-
kresie artykułów dla dzieci, zabawek, artykułów i przyborów 
higienicznych, kosmetycznych i pielęgnacyjnych, produk-
tów spożywczych, organizowanie, prowadzenie i nadzoro-
wanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj-
nych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, promowanie sprzedaży 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im-
prez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradztwa han-
dlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, usługi w zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, świadczenie usług zarządzania 
biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących 
sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [za-
równo poza granice jak i w kraju], negocjowanie kontraktów 
reklamowych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów 
klientów, skomputeryzowana kompilacja indeksów klientów, 
tworzenie list potencjalnych klientów, zarządzanie relacja-
mi z klientami, usługi dystrybucji materiałów reklamowych 
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy 
klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, usługi outsourcingu 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez 
klienta program, reklama, reklamy online, reklama i usługi 
reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
reklama i marketing, usługi reklamowe i marketingowe, 
doradztwo dotyczące reklamy, analizy odbioru reklamy, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, publikacja treści reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, publikowanie materiałów reklamowych 
online, gromadzenie informacji związanych z reklamą, do-
konywanie uzgodnień w zakresie reklamy, usługi w zakresie 
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reklamy cyfrowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, świadczenie usług w zakresie reklamy kompu-
terowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, wynajem 
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, dostar-
czanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci kompu-
terowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektronicz-
ne sieci komunikacyjne, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, aktualizowanie informacji reklamo-
wych w komputerowej bazie danych, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, organizowanie konkursów w celach reklamo-
wych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich 
poprzez konkursy promocyjne.

(210) 476154 (220) 2017 09 05
(731) DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) NOC Z DESIGN_EM

(510), (511) 20 meble, meble i akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, wielofunkcyjne 
stoiska wystawowe, stojaki wystawowe, 21 artykuły gospo-
darstwa domowego, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub 
szkło, zawarte w tej klasie, 35 agencje public relations, agen-
cje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, dostarcza-
nie biznesowych informacji marketingowych, dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, pro-
spektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, bro-
szur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej 
dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, impresariat w działalności artystycznej, kampanie 
marketingowe, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, mar-
keting internetowy, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez re-
klamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organi-
zacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organi-
zowanie działań reklamowych w kinach, organizowanie i pro-
wadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, or-
ganizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 

handlowych, promocyjnych i reklamowych, pokazy [do ce-
lów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów do celów 
promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, promocja [reklama] koncertów, promowanie 
dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-
line za pośrednictwem strony internetowej, promowanie pro-
jektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online 
za pośrednictwem strony internetowej publikacja reklam, 
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie mate-
riałów reklamowych online, reklama i marketing, reklama ra-
diowa, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komuni-
kacji, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komuni-
kacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, reklama korespondencyjna, reklama 
i usługi reklamowe, reklama banerowa, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama 
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośred-
nictwem sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, re-
klamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnia-
nie reklam, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek i mo-
deli, usługi aukcyjne, usługi marketingowe, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usłu-
gi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi public 
relations, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, zarządzanie promocją sław-
nych osób, 41 doradztwo w zakresie planowania imprez spe-
cjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, edukacja, 
edukacja, rozrywka i sport, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, fotografia, foto-
reportaże, imprezy kulturalne, kompozycje fotograficzne 
na rzecz innych, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne 
na żywo, konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kon-
gresy (organizowanie i prowadzenie -), konkursy (organizowa-
nie -) [edukacja lub rozrywka], multimedialne wydania czaso-
pism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania 
magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, muzea, nauczanie, nauka projektowania wnętrz, organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizo-
wanie imprez edukacyjnych, organizacja przyjęć, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie ba-
lów, organizowanie festiwali, organizowanie gal, organizacja 
i prezentacja widowisk, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowa-
nie konkursów artystycznych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie i urządzanie wystaw 
w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kultu-
ralnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach 
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkolenio-
wych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, orga-
nizacja webinariów, pokazy filmowe, pokazy laserów [rozryw-
ka], pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja -], 
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, produkcja radiowa, filmowa i telewizyj-
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na produkcja widowisk produkcja widowisk na żywo, prze-
prowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami 
w celach edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów 
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, 
publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektro-
nicznych online, publikacja i redagowanie książek, publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalenda-
rzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja 
materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materia-
łów drukowanych, publikacja recenzji online w dziedzinie roz-
rywki, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej publikacje 
multimedialne, publikowanie, publikowanie gazet, periody-
ków, katalogów i broszur, publikowanie książek, magazynów, 
almanachów i czasopism, publikowanie materiałów druko-
wanych, publikowanie recenzji, rozrywka, studia filmowe, 
usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyj-
ne związane z modą, usługi edukacyjne związane z produkcją 
tekstyliów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi 
fotografów, usługi galerii sztuki, usługi kinowe, usługi muze-
ów [wystawy], usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, 
usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, usłu-
gi wydawnicze i reporterskie, warsztaty w celach edukacyj-
nych, warsztaty w celach kulturalnych, wystawy muzealne, 
wystawy sztuki, 42 architektura, artyści graficy (usługi -), do-
radztwo projektowe, doradztwo w dziedzinie projektowania 
architektonicznego, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradz-
two związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowa-
nie wnętrz], dostarczanie informacji na temat usług w zakre-
sie projektowania mody, dostarczanie informacji w dziedzinie 
projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony 
internetowej, grafika artystyczna, opracowywanie produk-
tów, opracowywanie produktów dla osób trzecich, planowa-
nie projektu, planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie architektury, profesjonalne 
doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowe-
go, projektowanie architektoniczne, projektowanie architek-
toniczne dekoracji wnętrz, projektowanie audiowizualnych 
prac twórczych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowa-
nie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie produktu 
[wzornictwo], projektowanie wnętrz budynków, projektowa-
nie wnętrz komercyjnych, projektowanie wystroju wnętrz 
sklepów, projektowanie wzorów, stylizacja [wzornictwo prze-
mysłowe], tekstylia (testowanie -), usługi architektoniczne, 
usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi 
architektoniczne w zakresie przygotowywania planów archi-
tektonicznych, usługi architektury wnętrz, usługi projektowania, 
usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania 
architektonicznego dotyczące wystaw, usługi projektowania 
dotyczące architektury, usługi w dziedzinie wzornictwa prze-
mysłowego, usługi w zakresie architektury i projektowania 
wnętrz, usługi w zakresie planowania architektonicznego, 
usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wzor-
nictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysło-
we, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzor-
nictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, zarządzanie 
projektami architektonicznymi.

(210) 476381 (220) 2017 09 12
(731) S & B FOODS INC., Tokio, JP
(540) S&B GOLDEN CURRY

(531) 11.03.20, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 mieszanki do sosu curry, curry w proszku, cur-
ry wstępnie ugotowane.

(210) 476416 (220) 2017 09 13
(731) TONETIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TONETIC
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji 
elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi transmisji danych 
przez sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi te-
lekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi 
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi 
telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjnej 
sieci cyfrowej.

(210) 476417 (220) 2017 09 13
(731) VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) UNISONO made in Italy

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 18 towary pochodzenia włoskiego: torebki, to-
rebki damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby pla-
żowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne, torby i saszet-
ki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, 
pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub 
ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle 
ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekora-
cje ze skóry do mebli, paski skórzane, paski skóropodobne, 
kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór 
naturalnych, kurtki skóropodobne, 25 towary pochodzenia 
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włoskiego: odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzch-
nie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska, 
młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie młodzie-
żowe i dziecięce, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, 
odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry, 
bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpie-
lówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, 
legginsy, majtki, kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle, 
kostiumy, czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakry-
cia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub fu-
trzane z kapturem, marynarki, odzież na gimnastykę, odzież 
gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji 
skóry, okrycia wierzchnie, paski, kurtki, cholewki do obuwia, 
czubki do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy 
do obuwia, paski do obuwia, 35 sprzedaż, reklama i promo-
cja towarów pochodzenia włoskiego: torebki, torebki dam-
skie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, to-
rebki skórzane, torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie 
skóra, imitacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka 
ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry 
wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, 
okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skó-
ry do mebli, paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki 
skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór natural-
nych, kurtki skóropodobne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież 
damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, 
męskie, młodzieżowe, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, 
odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry, 
bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpie-
lówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, 
legginsy, majtki, kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, pantofle, 
kostiumy, czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakry-
cia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub fu-
trzane z kapturem, marynarki, odzież na gimnastykę, odzież 
gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji 
skóry, okrycia wierzchnie, paski, kurtki, cholewki do obuwia, 
czubki do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy 
do obuwia, paski do obuwia.

(210) 476429 (220) 2017 09 14
(731) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) PROWERK

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, elektryczne narzę-
dzia ręczne, elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, 
narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, elektryczne 
narzędzia ogrodnicze i do trawników, elektryczne narzę-
dzia wiertnicze, przenośne narzędzia elektryczne, narzę-
dzia do prostowania krawędzi, maszyny i urządzenia tnące, 
wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, piły 
o napędzie innym niż ręczny, elektryczne narzędzia do prze-
bijania otworów, inne niż do użytku biurowego, świdry, 
wiertarki, szlifierki, szlifierki kontowe, polerki, wkrętarki, wy-
rzynarki, pistolety do zszywek elektryczne, spawarki, lutow-
nice, frezarki, pistolety dozujące klej, narzędzia ogrodnicze 
elektryczne w tym, dmuchawy do liści, kosiarki, podkaszarki, 
nożyce i sekatory elektryczne, kultywatory, wertykulatory, 
rozdrabniarki do liści i gałęzi, traktorki wielofunkcyjne, od-
śnieżarki, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie, części, ak-
cesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 
8 narzędzia ręczne nieelektryczne, narzędzia ręczne w tym 

młotki, wkrętaki, dłuta, dłutka, obcęgi, piły, brzeszczoty 
do pił, pilniki, frezy, wiertła, dobijaki do gwoździ, dziurkacze 
rewolwerowe, grzechotki, gwintownice, imadła stołowe, klu-
cze, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia do usuwa-
nia izolacji z drutu, nitownice, przebijaki, przecinaki, punktaki, 
szczypce, perforatory, kleszcze, szpachle, śrubokręty, cęgi, 
obcęgi, ręczne przyrządy tnące, wiertła ręczne, ręczne na-
rzędzia ścierne, narzędzia ręczne ogrodnicze w tym grabie, 
łopaty i łopatki, szpadle i łopaty, widły, siekiery, graczki, mo-
tyki, narzędzia spulchniające glebę, narzędzia do kształtowa-
nia krajobrazu, narzędzia do zbierania owoców, ręczna na-
rzędzia ogrodnicze do obcinania, noże ogrodnicze, sekatory 
i nożyce ogrodowe, pasy na narzędzia, kosiarki ogrodowe 
ręczne, obsługiwane ręcznie rozpylacze do środków owa-
dobójczych lub ochrony roślin, scyzoryki, drabiny, ręczne 
pistolety zraszające, części, akcesoria i pojedyncze elementy 
do wymienionych towarów, 9 baterie do oświetlania, baterie 
alkaliczne, baterie: suche, elektryczne, zapłonowe, anodowe, 
litowe, baterie litowo-jonowe, baterie akumulatorowe lito-
we, baterie do telefonów, baterie elektryczne do pojazdów, 
baterie do ponownego ładowania, diody świecące, diody 
świecące LED, elektroniczne tablice wyświetlające, w tym 
LED, błyskowe żarówki, 11 oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, latarki, latarki akumulatorowe, latarki LED, elektryczne 
latarki, żarówki LED: naświetlacze zewnętrzne LED, żarówki 
oświetleniowe, grille ogrodowe: węglowe, elektryczne, ga-
zowe, grille na węgiel drzewny, grille elektryczne do użytku 
na wolnym powietrzu, grille wędzarnie, grille do gotowania, 
grille węglowe do celów domowych, systemy, instalacje 
i urządzenia do nawadniania i irygacji, automatyczne urzą-
dzenia do nawadniania w ogrodnictwie, rozpylacze do na-
wadniania, zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodowe 
do wody, automatyczne zraszacze ogrodowe, pistolety zra-
szające, automatyczne zraszacze do instalacji na powierzch-
ni, automatyczne zraszacze do instalacji pod ziemią, zra-
szacze (automatyczne instalacje) do nawadniania kwiatów 
i roślin, akcesoria zabezpieczające i regulacyjne do instalacji 
wodnych, pompy zanurzeniowe, lance zraszające, analogicz-
ne i elektroniczne, cyfrowe sterowniki nawadniania, dysze 
do wody, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wy-
mienionych towarów, 17 węże ogrodowe, gumowe węże 
do wody, węże do podlewania, węże do wody z tworzyw 
sztucznych, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich, 
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych 
towarów, 21 zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, zra-
szacze do węży ogrodowych, dysze do węży, dysze do węży 
zraszających, wiadra i wiaderka ogrodowe, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów.

(210) 476430 (220) 2017 09 14
(731) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) DECADES DESIGN 60’ 70’ 80’ 90’ 00’
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(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 samochodowe odświeżacze powietrza, środki 
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze do samochodów.

(210) 476434 (220) 2017 09 21
(731) HTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) BLADE SUPPLEMENTS

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych, suplementy diety, dietetyczne napoje przysto-
sowane do celów medycznych, żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych,  35 promocja sprze-
daży dla osób trzecich, promocja sprzedaży za pośrednic-
twem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
towarów: żywność, napoje, suplementy diety, artykuły spo-
żywcze homogenizowane, żywność dietetyczna. 

(210) 476477 (220) 2017 09 14
(731) TUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SANCANI
(510), (511) 31 artykuły jadalne, do żucia dla zwierząt, do żu-
cia dla psów, artykuły spożywcze, dla szczeniąt, dla zwierząt 
na bazie mleka, dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, 
dla zwierząt mlecznych, o smaku mięsa z kurczaka do kar-
mienia psów, o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, 
o smaku wątróbki do karmienia psów, o smaku wołowiny 
do karmienia psów, o smaku wołowiny do karmienia kotów, 
o smaku wątróbki do karmienia kotów, w postaci kółeczek 
do karmienia kotów, w postaci kółeczek do karmienia psów, 
zawierające wołowinę do karmienia kotów, zawierające fos-
foran służące do karmienia zwierząt, zawierające wątróbkę 
do karmienia kotów, zawierające mięso z kurczaka do kar-
mienia psów, zawierające wątróbkę do karmienia psów, za-
wierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, zawierające 
wołowinę do karmienia psów, białko słodowe dla zwierząt 
[inne niż do celów medycznych], ciasta z sosu sojowego 
[pokarm dla zwierząt], ciasteczka, zbożowe dla zwierząt, dla 
kotów, dla szczeniaków, ciastka owsiane do spożycia przez 
zwierzęta, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla 
zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, drożdże do spo-
życia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez 
zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta, 
glony jako pasza dla zwierząt, herbatniki owsiane do spoży-
cia przez zwierzęta, herbatniki słodowe dla zwierząt, herbat-
niki zbożowe dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla 
zwierząt domowych, jadalne owady, żywe, jadalne produk-
ty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla 
zwierząt domowych, jadalne zwierzęta wodne [żywe], karma 
dla kotów, karma dla gryzoni, karma dla królików, karma dla 
psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, kar-
ma dla ptaków, karma dla ptaków domowych, karma dla ryb, 
karma dla złotych rybek, karma dla zwierząt domowych, kar-
my o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone 
dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, korzenie 
do spożycia przez zwierzęta, kości dla psów, kości do żucia 
dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, 
krewetki w solance do pożywienia dla ryb kukurydza do spo-
życia przez zwierzęta, kukurydza przetworzona do spożycia 

przez zwierzęta, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, 
mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko do sto-
sowania jako artykuł spożywczy dla psów, mleko w proszku 
dla kociąt, mleko w proszku dla szczeniąt, możliwe do stra-
wienia kości do żucia dla psów, napoje dla kotów, napoje dla 
zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla zwie-
rząt z rodziny psów, nasiona dla ptaków, nasiona przygoto-
wane do spożycia przez zwierzęta, orzeszki arachidowe (ma-
kuchy z -) dla zwierząt, ości mątwy [dla ptaków w klatkach], 
pasze zwierzęce w formie, granulek, w formie kawałków, 
w formie orzechów, pokarm dla, chomików, dla kotów na ba-
zie ryb lub składający się z ryb, dla ptaków, dla zwierząt do-
mowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryza-
ków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, 
preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla 
psów, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, 
puszkowane pożywienie dla psów, ryż naturalny do użytku 
jako pasza dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych 
w rodzaju patyczków wołowych, solone ciastka dla zwierząt, 
substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla 
zwierząt, suchary dla psów, syntetyczny pokarm dla zwierząt, 
zwierzęta, ziarno do żywienia zwierząt, ziarna przetworzone 
do spożycia przez zwierzęta, żywność dla ryb akwariowych.

(210) 476479 (220) 2017 09 15
(731) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) sena

(531) 07.11.10, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 apteczki pierwszej pomocy samochodowe 
i przemysłowe, apteczki przenośne z wyposażeniem, ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, 6 metalowe kani-
stry na paliwo, linki z zamkiem lub szyfrem z metalu, kłódki 
z metalu, zamki z szyfrem z metalu, linki holownicze z me-
talu, 7 podnośniki samochodowe i motocyklowe, kompre-
sory, odkurzacze samochodowe, 8 Klucze do kół samocho-
dowych, klucze (narzędzia), narzędzia ręczne do naprawy 
pojazdów, łopaty samochodowe, pompki ręczne, pompki 
do pompowania opon pojazdów, 9 przetwornice prądu, 
alkoholomierze, kable samochodowe rozruchowe, czujniki 
parkowania samochodu, konwertery samochodowe, pro-
stowniki prądu, kompresory powietrzne do pojazdów, trój-
kąty ostrzegawcze, odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa, 
odblaski do noszenia w celu zapobiegania wypadkom, rę-
kawice ochronne i robocze, gaśnice samochodowe, prze-
mysłowe, domowe, kaski ochronne dla kierowców, kaski 
dla rowerzystów, kaski motocyklowe, 10 ciśnieniomierze, 
11 latarki, żarówki samochodowe, 12 organizery samocho-
dowe, foteliki i podstawki bezpieczeństwa dla dzieci do po-
jazdów, uchwyty samochodowe, pokrowce na siedzenia 
pojazdów, akcesoria samochodowe, w tym kołpaki na koła, 
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łańcuchy na koła, rolety, żaluzje i zasłonki samochodowe, 
pióra wycieraczek, uchwyty na narty, uchwyty na rowery, 
sprzęt i urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, blo-
kady antywłamaniowe do pojazdów, metalowe blokady 
do haków holowniczych do pojazdów, antywłamaniowe 
blokady do rowerów, boksy (bagażniki) samochodowe, 
pompki nożne samochodowe, akcesoria dekoracyjne 
na karoserie, akcesoria motocyklowe i rowerowe zawarte 
w tej klasie, pompki do rowerów, gumowe bieżniki opon, 
20 kłódki niemetalowe, kanistry, niemetalowe, regulowane 
foteliki nosidełka, poduszki na szyję do podpierania głowy, 
21 skrobaczki samochodowe, szczotki i artykuły do czysz-
czenia do samochodów, szczotko-skrobaczki do samocho-
dów, gumowe zbieraki, ręczne, rękawice robocze, rękawice 
do prac domowych, rękawice ogrodnicze, rękawice do my-
cia samochodów, gąbki czyszczące i artykuły do czysz-
czenia samochodu, szczotki samochodowe, ściągacze 
do wody z szyb, samochodowe, 22 linki elastyczne do mo-
cowania, pasy do transportu ładunków, niemetalowe, pasy 
napinające do transportu, pasy mocujące, inne niż meta-
lowe, pasy ładunkowe wykonane z lin, linki z zamkiem lub 
szyfrem, niemetalowe, 27 dywaniki i maty samochodowe 
gumowe z tworzyw sztucznych, tekstylne, maty do siedze-
nia samochodowe (koralikowe, welurowe, magnetyczne), 
maty bagażnikowe.

(210) 476481 (220) 2017 09 15
(731) INDUSTRIAL DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) INDUSTRIAL DIVISION

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa taboru kole-
jowego, 39 transport kolejowy, rezerwowanie transportu 
kolejowego, wynajmowanie linii kolejowych, wynajmo-
wanie transportu kolejowego, wypożyczanie pojazdów 
kolejowych, dostawa towarów drogą kolejową, usługi 
w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie 
dostarczania informacji dotyczących transportu kolejo-
wego, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejso-
wych i biletów kolejowych, usługi kolejowego transportu 
towarowego, 41 edukacja i szkolenia w zakresie transpor-
tu i taboru kolejowego, kursy szkoleniowe, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 42 usługi do-
radztwa informatycznego w zakresie taboru kolejowego, 
udostępnianie oprogramowania do zarządzania taborem 
kolejowym do monitoringu stanu technicznego taboru, 
bieżącego monitoringu pojazdu w trakcie jazdy, monito-
rowania pracy maszynisty, za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, intranetu i Internetu,  monitoring stanu tech-
nicznego taboru, monitoring bieżący pojazdu w trakcie 
jazdy, monitorowanie pracy maszynisty, opracowywanie 
i utrzymywanie bazy danych stanu technicznego na dany 
pojazd kolejowy.

(210) 476619 (220) 2017 09 18
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

GARWOLIN, Wola Rębkowska

(540) OSM GARWOLIN

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty 
mleczne, mleko w proszku, zsiadłe mleko, napoje i koktajle 
mleczne, maślanka, serwatka, jogurty, kefiry, śmietana, sery 
i serki twarogowe, twarde i miękkie, wędzone, śmietanko-
we, pleśniowe, topione, mieszane, dojrzewające, substytuty 
serów, ser biały, ser przetworzony, ser starty, sery z ziołami 
i przyprawami, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, masło, margaryna, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 476628 (220) 2017 09 18
(731) WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA 

I HORTITERAPII, Mrągowo
(540) ŻywaWodaMNP

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne, pre-
paraty higieniczne, artykuły higieniczne, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
11 instalacje I urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, 32 napoje orzeźwiające, preparaty do pro-
dukcji napojów, napoje bezalkoholowe, 35 wynajem dys-
trybutorów automatycznych i usługi zakupów grupowych, 
handlu detalicznego i hurtowego w zakresie wymienionych 
usług zawarte w tej klasie, usługi reklamowe, marketingowe, 
promocyjne, organizowanie konkursów, usługi informacyjne 
dla konsumentów, usługi dystrybucyjne oraz importu i eks-
portu, wynajmowanie, wypożyczanie oraz leasing w zakresie 
usług wymienionych w tej klasie.

(210) 476663 (220) 2017 09 19
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Bank Pekao Partner

(531) 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
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reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 

udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 476750 (220) 2017 09 21
(731) KYDRYŃSKI MARCIN,  Warszawa;
ŁYSZKIEWICZ PIOTR CEZARY, Gdynia
(540) SIESTA FESTIVAL

(531) 02.01.08, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka, usługi rozrywkowe świadczone 
przez artystów scenicznych, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, usługi festiwali muzycznych, prowadzenie 
festiwali filmowych, widowiska muzyczne, organizowanie 
spektakli rozrywkowych, organizowanie pokazów w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi rozrywkowe w po-
staci występów koncertowych, organizacja występów roz-
rywkowych na żywo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 476774 (220) 2017 09 21
(731) SAFIC-ALCAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Cosmeticspartner

(531) 05.03.13, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne 
i surowce do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczni-
czych i preparatów farmaceutycznych, 35 usługi sprzedaży 
substancji chemicznych, produktów chemicznych i surow-
ców do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczniczych 
oraz preparatów farmaceutycznych.

(210) 476856 (220) 2017 09 25
(731) FAGUM-STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łuków
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(540) F

(531) 26.13.25, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 9 obuwie zabezpieczające przed wypadkami, 
promieniowaniem i ogniem, 25 buty, w szczególności sznu-
rowane, sportowe, za kostkę, filcowe (walonki), obuwie, bot-
ki, kalosze, półbuty, śniegowce, obcasy, podeszwy butów, 
cholewki do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
napiętki do obuwia, kombinezony.

(210) 476858 (220) 2017 09 25
(731) FAGUM-STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,   Łuków
(540) FAGUM
(510), (511) 9 obuwie zabezpieczające przed wypadkami, 
promieniowaniem i ogniem, 25 buty, w szczególności sznu-
rowane, sportowe, za kostkę, filcowe (walonki), obuwie, bot-
ki, kalosze, półbuty, śniegowce, obcasy, podeszwy butów, 
cholewki do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
napiętki do obuwia, kombinezony.

(210) 476859 (220) 2017 09 25
(731) FAGUM-STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,   Łuków
(540) FAGUM STOMIL
(510), (511) 9 obuwie zabezpieczające przed wypadkami, 
promieniowaniem i ogniem, 25 buty, w szczególności sznu-
rowane, sportowe, za kostkę, filcowe (walonki), obuwie, bot-
ki, kalosze, półbuty, śniegowce, obcasy, podeszwy butów, 
cholewki do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
napiętki do obuwia, kombinezony.

(210) 476860 (220) 2017 09 25
(731) NOWAK DAGMARA, Toruń
(540) LOFT79

(531) 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 476899 (220) 2017 09 26
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO PORTFEL RUBINOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostę-
pem bezpośrednim przez Internet [home banking], banko-
wość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji 
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi 
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi 
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, 
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart 

płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputero-
we, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do-
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów 
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży-
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi 
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, 
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz 
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, 
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie fundusza-
mi inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie fundu-
szami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie 
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfe-
li inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i po-
życzkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja 
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpiecze-
niowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, 
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, 
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem 
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności ob-
ligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie 
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania 
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez In-
ternet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytal-
nych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, 
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, po-
średnictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, 
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, 
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz 
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji do-
tyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, 
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skompute-
ryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowa-
nie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio-
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(210) 476900 (220) 2017 09 26
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO PORTFEL SZMARAGDOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostę-
pem bezpośrednim przez Internet [home banking], banko-
wość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji 
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi 
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi 
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, 
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart 
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputero-
we, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do-
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów 
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
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kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży-
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi 
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, 
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz 
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, 
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie fundusza-
mi inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie fundu-
szami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie 
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfe-
li inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i po-
życzkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja 
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpiecze-
niowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, 
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, 
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem 
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności ob-
ligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie 
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania 
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez In-
ternet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytal-
nych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, 
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, po-
średnictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, 
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, 
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz 
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji do-
tyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, 
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skompute-
ryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowa-
nie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio-
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(210) 476904 (220) 2017 09 26
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO FUNDUSZ BURSZTYNOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostę-
pem bezpośrednim przez Internet [home banking], banko-
wość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji 
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi 
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi 
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, 
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart 
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputero-
we, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do-
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów 
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży-
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi 
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, 
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz 
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, 
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie fundusza-
mi inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie fundu-

szami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie 
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfe-
li inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i po-
życzkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja 
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpiecze-
niowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, 
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, 
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem 
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności ob-
ligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie 
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania 
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez In-
ternet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytal-
nych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, 
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, po-
średnictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, 
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, 
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz 
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji do-
tyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, 
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skompute-
ryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowa-
nie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio-
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(210) 476917 (220) 2017 09 25
(731) ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) Cynkosil
(510), (511) 2 farby, środki przeciwkorozyjne.

(210) 476922 (220) 2017 09 26
(731) AUGUSTYN DARIUSZ BEST TRANS, Mikołów
(540) BEST TRANS

(531) 26.04.05, 26.04.07, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowa-
ne i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mie-
szaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył 
węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem in-
ternetu węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz 
ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy, promocji, 
marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca 
na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą 
w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, gromadze-
nie w jednym miejscu towarów w celach eksploatacyjnych 
i sprzedaży, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie wę-
gla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjo-
nowanie węgla i brykietów w pojemniki zwłaszcza worki.
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(210) 477004 (220) 2017 09 27
(731) MODZELEWSKI TOMASZ MELTOM DROGERIE STARS, 

Warszawa
(540) Clavier

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 rzęsy, sztuczne rzęsy, kępki rzęs, kosmetyki 
do rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, farba do rzęs, 
kosmetyki, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, lakiery do paznokci, utwardzacze 
do paznokci, żel do paznokci, środki do usuwania lakierów, 
sztuczne paznokcie, brokat do paznokci, preparaty do nada-
wania połysku, preparaty do polerowania, pilniczki karto-
nowe, zestawy kosmetyków, 11 lampy słoneczne, lampy 
do paznokci, lampy kwarcowe ultrafioletowe do celów ko-
smetycznych, lampy do celów kosmetycznych, urządzenia 
do naświetlania ultrafioletem, lampy na podczerwień do ce-
lów kosmetycznych, lampy UV nie do celów medycznych, 
urządzenia do opalania się, 21 przybory kosmetyczne i to-
aletowe oraz artykuły łazienkowe, przyrządy ręczne do na-
kładania kosmetyków, pędzle kosmetyczne, pędzelki do ma-
kijażu, pędzelki do ust, pędzelki do eyelinerów, kosmetyczki 
(wyposażone), przybory do celów kosmetycznych, grzebyki 
do rzęs, szczoteczki do rzęs.

(210) 477005 (220) 2017 09 27
(731) MODZELEWSKI TOMASZ MELTOM DROGERIE STARS, 

Warszawa
(540) Stars Colors

(531) 01.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 rzęsy, sztuczne rzęsy, kępki rzęs, kosmetyki 
do rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, farba do rzęs, 
kosmetyki, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, lakiery do paznokci, utwardzacze 
do paznokci, żel do paznokci, środki do usuwania lakierów, 
sztuczne paznokcie, brokat do paznokci, preparaty do nada-
wania połysku, preparaty do polerowania, pilniczki kartono-
we, zestawy kosmetyków.

(210) 477007 (220) 2017 09 28
(731) T-Mobile USA, Inc.,   Bellevue, US
(540) JUMP!
(510), (511) 35 prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej 
oraz sklepów internetowych oferujących bezprzewodowe 
urządzenia telekomunikacyjne, telefony bezprzewodowe 
i smartfony, komputery przenośne, tablety, netbooki, lap-
topy, nadajniki radiowe skonfigurowane jako karta pamięci 
z łączem USB, sprzęt komputerowy, urządzenia do bezprze-
wodowych punktów dostępu do światowej sieci kompu-
terowej (WAP), wzmacniacze sygnału sieci telekomunikacji 
bezprzewodowej, modemy bezprzewodowe oraz związane 
z nimi akcesoria, kodowane karty inteligentne zawierające 
oprogramowanie używane do współdziałania z bezprzewo-
dowymi urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz oprogra-

mowanie do odpowiadania na kontakt sygnałowy żądający 
identyfikacji klienta i informacji o koncie karty pamięci, fu-
terały na bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne, 
żelowe pokrowce ochronne, wymienne panele przednie, 
zdejmowane pokrywy tylne, przylepne pokrywy winylowe 
do bezprzewodowych telefonów i smartfonów, pokrow-
ce ochronne na wyświetlacze, przewody audio, przewody 
USB, adaptery i przewody do interfejsów multimedialnych 
wysokiej rozdzielczości (HDMI), adaptery do przewodo-
wych i bezprzewodowych mikrofonów i słuchawek niewy-
magających obsługi ręcznej, głośniki, słuchawki nauszne, 
słuchawki douszne, nakładki na słuchawki douszne, baterie, 
ładowarki do baterii, ładowarki samochodowe do baterii, 
ładowarki sieciowe, zasilacze do bezprzewodowych urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, kabury zaciskowe na pasek, sta-
cje dokujące, uchwyty samochodowe, futerały na telefony 
komórkowe i smartfony, prowadzenie placówek sprzedaży 
detalicznej oraz sklepów internetowych oferujących karty 
z góry opłaconych usług telekomunikacji bezprzewodowej, 
prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz sklepów 
internetowych oferujących oprogramowanie komputerowe 
do stosowania na bezprzewodowych urządzeniach teleko-
munikacyjnych, prowadzenie placówek sprzedaży detalicz-
nej oraz sklepów internetowych oferujących pliki danych 
z zawartością treści audio-wizualnych i multimedialnych, 
w tym zawierającymi nagrania tekstu mówionego, muzykę, 
teledyski, dzwonki, filmy, widowiska, programy telewizyjne, 
grafikę, obrazy, fotografie oraz tapety, 36 usługi ubezpie-
czeniowe w zakresie urządzeń telekomunikacji mobilnej, 
w tym świadczenie pisemnych ubezpieczeń majątkowych 
w odniesieniu do wymiany urządzeń telekomunikacji mo-
bilnej, świadczenie obsługi gwarancyjnej oraz gwarancji 
rozszerzonej i przedłużonej w odniesieniu do wymiany i na-
prawy urządzeń telekomunikacji mobilnej, usługi finansowe 
dotyczące finansowania zakupu, wymiany oraz modernizacji 
sprzętu telekomunikacji mobilnej, 38 usługi łączności za po-
mocą telefonii komórkowej, transmisja głosu, sygnału audio 
i wideo oraz danych, tekstu, obrazów, muzyki i informacji 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i Internetu, 
usługi telekomunikacji komórkowej obejmujące dwukierun-
kową transmisję w czasie rzeczywistym głosu, sygnału audio 
i wideo oraz danych pomiędzy urządzeniami telekomunika-
cji bezprzewodowej, usługi telekomunikacyjne telefonii bez-
przewodowej obejmujące dostarczanie planów połączeń 
telefonicznych, usługi w zakresie przesyłania wiadomości 
tekstowych i multimedialnych, dostarczanie dostępu wielu 
użytkowników do globalnej sieci komputerowej, dostarcza-
nie wsparcia technicznego w zakresie korzystania z usług 
i urządzeń telefonii komórkowej.

(210) 477018 (220) 2017 09 28
(731) T-Mobile USA, Inc.,   Bellevue, US
(540) JUMP!

(531) 24.17.04, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej 
oraz sklepów internetowych oferujących bezprzewodowe 
urządzenia telekomunikacyjne, telefony bezprzewodowe 
i smartfony, komputery przenośne, tablety, netbooki, lap-
topy, nadajniki radiowe skonfigurowane jako karta pamięci 
z łączem USB, sprzęt komputerowy, urządzenia do bezprze-
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wodowych punktów dostępu do światowej sieci kompu-
terowej (WAP), wzmacniacze sygnału sieci telekomunikacji 
bezprzewodowej, modemy bezprzewodowe oraz związane 
z nimi akcesoria, kodowane karty inteligentne zawierające 
oprogramowanie używane do współdziałania z bezprzewo-
dowymi urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz oprogra-
mowanie do odpowiadania na kontakt sygnałowy żądający 
identyfikacji klienta i informacji o koncie karty pamięci, fu-
terały na bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne, 
żelowe pokrowce ochronne, wymienne panele przednie, 
zdejmowane pokrywy tylne, przylepne pokrywy winylowe 
do bezprzewodowych telefonów i smartfonów, pokrow-
ce ochronne na wyświetlacze, przewody audio, przewody 
USB, adaptery i przewody do interfejsów multimedialnych 
wysokiej rozdzielczości (HDMl), adaptery do przewodo-
wych i bezprzewodowych mikrofonów i słuchawek niewy-
magających obsługi ręcznej, głośniki, słuchawki nauszne, 
słuchawki douszne, nakładki na słuchawki douszne, baterie, 
ładowarki do baterii, ładowarki samochodowe do baterii, 
ładowarki sieciowe, zasilacze do bezprzewodowych urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, kabury zaciskowe na pasek, sta-
cje dokujące, uchwyty samochodowe, futerały na telefony 
komórkowe i smartfony, prowadzenie placówek sprzedaży 
detalicznej oraz sklepów internetowych oferujących karty 
z góry opłaconych usług telekomunikacji bezprzewodowej, 
prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz sklepów 
internetowych oferujących oprogramowanie komputerowe 
do stosowania na bezprzewodowych urządzeniach teleko-
munikacyjnych, prowadzenie placówek sprzedaży detalicz-
nej oraz sklepów internetowych oferujących pliki danych 
z zawartością treści audio-wizualnych i multimedialnych, 
w tym zawierającymi nagrania tekstu mówionego, muzykę, 
teledyski, dzwonki, filmy, widowiska, programy telewizyjne, 
grafikę, obrazy, fotografie oraz tapety, 36 usługi ubezpie-
czeniowe w zakresie urządzeń telekomunikacji mobilnej, 
w tym świadczenie pisemnych ubezpieczeń majątkowych 
w odniesieniu do wymiany urządzeń telekomunikacji mo-
bilnej, świadczenie obsługi gwarancyjnej oraz gwarancji 
rozszerzonej i przedłużonej w odniesieniu do wymiany i na-
prawy urządzeń telekomunikacji mobilnej, usługi finansowe 
dotyczące finansowania zakupu, wymiany oraz modernizacji 
sprzętu telekomunikacji mobilnej, 38 usługi łączności za po-
mocą telefonii komórkowej, transmisja głosu, sygnału audio 
i wideo oraz danych, tekstu, obrazów, muzyki i informacji 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i Internetu, 
usługi telekomunikacji komórkowej obejmujące dwukierun-
kową transmisję w czasie rzeczywistym głosu, sygnału audio 
i wideo oraz danych pomiędzy urządzeniami telekomunika-
cji bezprzewodowej, usługi telekomunikacyjne telefonii bez-
przewodowej obejmujące dostarczanie planów połączeń 
telefonicznych, usługi w zakresie przesyłania wiadomości 
tekstowych i multimedialnych, dostarczanie dostępu wielu 
użytkowników do globalnej sieci komputerowej, dostarcza-
nie wsparcia technicznego w zakresie korzystania z usług 
i urządzeń telefonii komórkowej.

(210) 477050 (220) 2017 09 29
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POZYTYWKI
(510), (511) 35 usługi reklamy i promocji, organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowe-
go przekazu, produkcja filmów reklamowych dla telewizji, 
filmu, Internetu, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpo-
wszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, re-
portaży, filmów dokumentalnych, fabularnych, seriali, wi-

dowisk, audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja 
telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i obrazu, obsługa 
przekazu cyfrowego, organizowanie systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpo-
wszechnianie programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - Internetu, przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwie-
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, 
usługa telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie pli-
ków multimedialnych przeznaczonych do zapisu na kom-
puterze, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostę-
pie do usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 41 organizacja 
rozrywki i nauczania, organizacja widowisk telewizyjnych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reporta-
ży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów 
i konkursów, organizacja audycji z udziałem ekspertów 
i interaktywnym udziałem widzów, organizacja konkursów 
rozrywkowych i edukacyjnych, zabaw, zawodów, seansów 
filmowych, spektakli teatralnych, dostarczanie informacji, 
rozrywki oraz usług edukacyjnych i szkoleniowych w for-
mie plików multimedialnych nie przeznaczonych do za-
pisu na komputerze, dostarczanie informacji o rozrywce, 
edukacji, programach telewizyjnych, gry komputerowe 
dostępne on-line, obsługa organizacyjna produkcji tele-
wizyjnej i filmowej.

(210) 477051 (220) 2017 09 29
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POZYTYWKA
(510), (511) 35 usługi reklamy i promocji, organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, produkcja filmów reklamowych dla telewizji, filmu, 
Internetu, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnia-
nie programów radiowych i telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych, fabularnych, seriali, widowisk, audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa 
przekazu dźwięku i obrazu, obsługa przekazu cyfrowego, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i infor-
macji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, umożliwienie dostępu do stron www za po-
średnictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny 
portal telewizyjny, usługa telekomunikacyjna polegająca 
na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 
w formie plików multimedialnych przeznaczonych do za-
pisu na komputerze, usługa telekomunikacyjna polegająca 
na dostępie do usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste-
mie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 41 organiza-
cja rozrywki i nauczania, organizacja widowisk telewizyjnych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z udziałem ekspertów i interak-
tywnym udziałem widzów, organizacja konkursów rozrywko-
wych i edukacyjnych, zabaw, zawodów, seansów filmowych, 
spektakli teatralnych, dostarczanie informacji, rozrywki oraz 
usług edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików mul-
timedialnych nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, 
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach 
telewizyjnych, gry komputerowe dostępne on-line,  obsługa 
organizacyjna produkcji telewizyjnej i filmowej. 
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(210) 477057 (220) 2017 09 29
(731) FUDAŁA SŁAWOMIR, Kraków
(540) łodygarnia

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż: artykułów dekoracyjnych, artyku-
łów florystycznych, roślin, kwiatów: żywych, sztucznych, cię-
tych, suszonych, doniczkowych, nasion, cebulek, kompozycji 
i dekoracji kwiatowych i roślinnych, osłon doniczkowych, 
44 usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, 
kwiaciarstwo.

(210) 477095 (220) 2017 09 29
(731) SKURA JOLANTA GREEN SERVICE, Sopot
(540) GREEN SERVICE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.18, 
26.07.05

(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, materiały budowlane niemetalowe, 
kruszywa, piasek, żwir, zaprawy budowlane, masa beto-
nowa, cement, 37 zbiórka odpadów, usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, konserwacja 
i naprawa budynków, usuwanie gruzu z budynków, usługi 
sprzątania, czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych po-
wierzchni budynków, usługi czyszczenia związane ze sprzą-
taniem przemysłowym, odśnieżanie, usługi oczyszczania 
ulic, 39 transport odpadów, usługi wywozu odpadów, trans-
port towarów, transport materiałów sypkich, pakowanie 
i składowanie towarów, przeprowadzki, pakowanie towarów 
do przeprowadzki, 40 usługi z zakresu zarządzania odpadami 
[recykling], recykling i uzdatnianie odpadów, obróbka odpa-
dów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, 
doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, ob-
róbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego, 44 usługi w zakresie 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, ogrodnic-
two i kształtowanie krajobrazu, usługi pielęgnowania trawni-
ków i zieleni, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa.

(210) 477131 (220) 2017 10 02
(731) GŁĘBOWSKI ADRIAN OPTIKAL PHU, Poznań
(540) SK ŚWIAT-KRZESEŁ

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 krzesła, stoły, fotele.

(210) 477139 (220) 2017 10 02
(731) ISPRZĘT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko
(540) isprzet.pl

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące, substancje, materia-
ły i preparaty chemiczne, składniki chemiczne dla budow-
nictwa i inne, 6 wiązarka do drutu zbrojeniowego, wiązania 
(zszywki) do wiązarki, akcesoria do ww. towarów, 7 agrega-
ty prądotwórcze (do domu, jednofazowe, maszty i balony 
oświetleniowe, spawalnicze, traktorowe, trójfazowe, waliz-
kowe, wyciszone), kompresory powietrza, koparki (konwen-
cjonalne koparki gąsienicowe z nadwoziem, koparki gąsie-
nicowe, koparki kotłowe, minikoparki), ładowarki kołowe, 
maszyny drogowe, mobilne zbiorniki paliwa, motopompy, 
pompy, przemysłowe maszyny czyszczące wykorzystujące 
dysze ciśnieniowe (myjki ciśnieniowe), maszyny do czysz-
czenia przemysłowego (polerki), urządzenia zamiatające (za-
miatarki), szorowarki, agregaty hydrauliczne, młoty hydrau-
liczne, osprzęt hydrauliczny, płyty i przecinarki hydrauliczne, 
wiertnice hydrauliczne, narzędzia kolejowe, narzędzia pneu-
matyczne, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 
maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące 
i do obróbki powierzchni, maszyny do zagęszczania grun-
tu (zagęszczarki), maszyny budowlane, roboty budowlane 
(maszyny), tnące narzędzia diamentowe do maszyn, listwy 
wibracyjne, wibratory pogrążane, wibratory zewnętrzne, 
przetwornice, przecinarki, szlifierki, zacieraczki, wózki pale-
towe, narzędzia brukarskie, urządzenia wiertnicze, pompy 
natryskowe, pistolety natryskowe, maszyny natryskujące 
beton, agregaty malarskie i tynkarskie, urządzenia do prze-
noszenia i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, akcesoria do ww. towarów, 8 młotki, sie-
kiery, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki 
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia 
budowlane, narzędzia tnące, narzędzia łączące, narzędzia 
warsztatowe, akcesoria do ww. towarów, 9 kątownice, łaty 
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pomiarowe, miary i taśmy, poziomnice, urządzenia pomiaro-
we, niwelatory (elektroniczne, laserowe, optyczne), statywy, 
przetwornice, ubrania robocze i ochronne, kaski ochronne, 
okulary ochronne, rękawice ochronne, obuwie ochronne, 
nakolanniki, urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, 
urządzenia audio i odbiorniki radiowe, kable do przewodze-
nia sygnału dla urządzeń informatycznych, akcesoria do ww. 
towarów, 11 nagrzewnice, osuszacze powietrza, akcesoria 
do klimatyzatorów i wentylatorów, akcesoria do nagrzewnic, 
akcesoria do osuszaczy, dmuchawy, wentylatory, elektryczne 
promienniki podczerwieni, gazowe piecyki i promienniki, kli-
matyzatory, nagrzewnice elektryczne, nagrzewnice olejowe 
bez odprowadzania spalin, nagrzewnice olejowe z odprowa-
dzaniem spalin, nagrzewnice stacjonarne, olejowe promien-
niki podczerwieni, osuszacze, podgrzewacze hydrauliczne, 
narzędzia brukarskie, urządzenia do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria do ww. 
towarów, 12 pojazdy i środki transportu.

(210) 477143 (220) 2017 10 02
(731) ISPRZĘT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko
(540) isprzet.pl

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące, substancje, materia-
ły i preparaty chemiczne, składniki chemiczne dla budow-
nictwa i inne, 6 wiązarka do drutu zbrojeniowego, wiązania 
(zszywki) do wiązarki, akcesoria do ww. towarów, 7 agrega-
ty prądotwórcze (do domu, jednofazowe, maszty i balony 
oświetleniowe, spawalnicze, traktorowe, trójfazowe, waliz-
kowe, wyciszone), kompresory powietrza, koparki (konwen-
cjonalne koparki gąsienicowe z nadwoziem, koparki gąsie-
nicowe, koparki kotłowe, minikoparki), ładowarki kołowe, 
maszyny drogowe, mobilne zbiorniki paliwa, motopompy, 
pompy, przemysłowe maszyny czyszczące wykorzystujące 
dysze ciśnieniowe (myjki ciśnieniowe), maszyny do czysz-
czenia przemysłowego (polerki), urządzenia zamiatające (za-
miatarki), szorowarki, agregaty hydrauliczne, młoty hydrau-
liczne, osprzęt hydrauliczny, płyty i przecinarki hydrauliczne, 
wiertnice hydrauliczne, narzędzia kolejowe, narzędzia pneu-
matyczne, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 
maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące 
i do obróbki powierzchni, maszyny do zagęszczania grun-
tu (zagęszczarki), maszyny budowlane, roboty budowlane 
(maszyny), tnące narzędzia diamentowe do maszyn, listwy 
wibracyjne, wibratory pogrążane, wibratory zewnętrzne, 
przetwornice, przecinarki, szlifierki, zacieraczki, wózki pale-
towe, narzędzia brukarskie, urządzenia wiertnicze, pompy 
natryskowe, pistolety natryskowe, maszyny natryskujące 
beton, agregaty malarskie i tynkarskie, urządzenia do prze-
noszenia i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, akcesoria do ww. towarów, 8 młotki, sie-
kiery, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki 
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia 
budowlane, narzędzia tnące, narzędzia łączące, narzędzia 
warsztatowe, akcesoria do ww. towarów, 9 kątownice, łaty 
pomiarowe, miary i taśmy, poziomnice, urządzenia pomiaro-
we, niwelatory (elektroniczne, laserowe, optyczne), statywy, 
przetwornice, ubrania robocze i ochronne, kaski ochronne, 
okulary ochronne, rękawice ochronne, obuwie ochronne, 

nakolanniki, urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, 
urządzenia audio i odbiorniki radiowe, kable do przewodze-
nia sygnału dla urządzeń informatycznych, akcesoria do ww. 
towarów, 11 nagrzewnice, osuszacze powietrza, akcesoria 
do klimatyzatorów i wentylatorów, akcesoria do nagrzewnic, 
akcesoria do osuszaczy, dmuchawy, wentylatory, elektryczne 
promienniki podczerwieni, gazowe piecyki i promienniki, kli-
matyzatory, nagrzewnice elektryczne, nagrzewnice olejowe 
bez odprowadzania spalin, nagrzewnice olejowe z odprowa-
dzaniem spalin, nagrzewnice stacjonarne, olejowe promien-
niki podczerwieni, osuszacze, podgrzewacze hydrauliczne, 
narzędzia brukarskie, urządzenia do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria do ww. 
towarów, 12 pojazdy i środki transportu.

(210) 477149 (220) 2017 10 02
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.,    Koprivnica, HR
(540) ARENTO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 477151 (220) 2017 10 02
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.,    Koprivnica, HR
(540) BELOFLOW
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 477152 (220) 2017 10 02
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.,    Koprivnica, HR
(540) BELOMAO-B
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 477159 (220) 2017 10 02
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Acidolac Mikrobiota – zdrowie zaczyna się w jelitach
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetycz-
na i substancje przystosowane do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwal-
czania robactwa, fungicydy.

(210) 477160 (220) 2017 10 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA VEGAN

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do ką-
pieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczni-
czych, maski do celów leczniczych.
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(210) 477167 (220) 2017 10 02
(731) ANNIE ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIEM CO NOSZĘ

(531) 11.07.03, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały biurowe, bro-
szury, plakaty, ulotki, kalendarze, katalogi, naklejki, drukowa-
ne materiały piśmienne, książki, reklamy drukowane, publika-
cje reklamowe, publikacje edukacyjne, drukowane materiały 
szkoleniowe, fiszki, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy oraz 
akcesoria do wymienionych towarów, 26 dodatki do odzieży, 
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 41 usługi wy-
dawnicze i reporterskie, usługi pisania bloga, publikacje elek-
troniczne, publikacja treści na stronie internetowej, pisanie 
i publikowanie tekstów, pisanie i publikowanie felietonów 
i artykułów, publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, udostępnianie publikacji online, przeprowadzanie 
wywiadów, organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów 
i wykładów, organizowanie konferencji, wystaw i wernisaży, 
produkcja filmów, produkcja filmów krótkometrażowych, 
produkcja filmów naukowych, udostępnianie filmów krótko-
metrażowych i naukowych.

(210) 477173 (220) 2017 10 03
(731) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) maga homes

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 przenośne budynki metalowe, przenośne bu-
dynki modułowe z metalu, budynki przenośne wykonane 
głównie z metalu, budynki o szkielecie metalowym, domy prze-
nośne z metalu, ruchome domy jako budynki przenośne z me-
talu, prefabrykowane domy metalowe, prefabrykowane domy 
[zestawy do montażu] metalowe, gotowe do montażu budynki 
z metalu, 19 budynki przenośne niemetalowe, niemetalowe 
budynki prefabrykowane, obudowy stanowiące budynki nie-
metalowe przenośne, niemetalowe domy przenośne, domy  
modułowe, niemetalowe, domy prefabrykowane niemetalowe. 

(210) 477214 (220) 2017 10 03
(731) SZYPUŁA MARCIN, Kolbuszowa
(540) KOLBUSZ
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo ja-
sno pełne, produkty piwowarskie, drinki na bazie piwa, napoje 
na bazie piwa, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, napoje zawiera-

jące głównie soki owocowe, piwa smakowe, piwa bezalkoholo-
we, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie piwa, 
sprzedaż hurtowa lub detaliczna: piwa słodowego, piwa psze-
nicznego, piwa jasnego pełnego, produktów piwowarskich, 
drinków na bazie piwa, napojów na bazie piwa, napojów na ba-
zie owoców i warzyw, napojów owocowych i soków owoco-
wych, napojów warzywnych, napojów zawierających głownie 
soki owocowe, piwa smakowego, piwa bezalkoholowego, piwa 
słodowego, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z piwem, dystrybucja: materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, dystrybucja reklam, ulotek re-
klamowych, ogłoszeń handlowych, broszur reklamowych, ulo-
tek promocyjnych, informacja marketingowa, marketing imprez 
i wydarzeń, organizowanie wystaw i targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, 
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, przygotowywanie materiałów re-
klamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych: ulotek, broszur i materiałów 
drukowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży piwa, usługi 
reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi re-
klamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów rekla-
mowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (w tym 
piwo).

(210) 477280 (220) 2017 10 04
(731) SAWA LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WARSZAWSKA KANCELARIA ODSZKODOWAŃ

(531) 17.03.01, 17.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 badania prawne, usługi pomocy w sprawach 
spornych.

(210) 477281 (220) 2017 10 04
(731) GUZIŃSKI JAROSŁAW P.P.H. CAFE ROMA, Piotrków 

Trybunalski
(540) PARYŻ NOCĄ
(510), (511) 30 kawa.

(210) 477287 (220) 2017 10 04
(731) MIKULSKI PIOTR, Otwock
(540) Decolight
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(531) 01.01.02, 01.01.25, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, 
lampy stojące, żyrandole, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomu-
nikacji w związku następujących grupami towarów: wypo-
sażenie domu, tkaniny, oświetlenie, dekoracje świąteczne, 
przybory kuchenne.

(210) 477288 (220) 2017 10 04
(731) SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków
(540) JURAJSKI POTOK

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, kompoty, zupy, tłuszcze jadalne, sałat-
ki owocowe, sałatki warzywne, oleje jadalne, napoje mlecz-
ne, zupy, przetwory jarzynowe, bulion, 32 woda mineralna-
,woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, 
soki owocowe, syropy do produkcji napojów, preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 477315 (220) 2017 10 05
(731) WOLNIAK MARIUSZ INTERIM MANAGEMENT, 

Warszawa
(540) Interim Management

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 czasowe zarządzanie przedsiębiorstwami, 
41 szkolenie dorosłych.

(210) 477334 (220) 2017 10 05
(731) CICHOCKA MONIKA KANCELARIA ADWOKACKA, 

Warszawa
(540) GUN SHOT
(510), (511) 41 pokazy taneczne na żywo, występy taneczne, 
muzyczne i dramatyczne, imprezy taneczne, organizowa-
nie imprez tanecznych, organizacja konkursów tanecznych, 
prezentacja pokazów tanecznych, organizowanie pokazów 
tanecznych, rozrywka w postaci występów tanecznych, 
rozrywka w postaci występów tanecznych na żywo, wystę-
py muzyczne i piosenkarskie, występy muzyczne na żywo, 
występy grup muzycznych na żywo, występy zespołów 
muzycznych na żywo, produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy tancerzy, produkcja pokazów roz-
rywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, 
zajęcia sportowe, obozy sportowe, szkolenie sportowe, 
usługi sportowe, szkolenia sportowe, edukacja sportowa, 
sport i fitness, organizowanie zajęć sportowych i imprez 
sportowych, organizowanie konkursów sportowych, or-

ganizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć 
sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie im-
prez sportowych, organizowanie imprez sportowych, przy-
gotowywanie imprez sportowych, wynajmowanie obiektów 
sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez 
sportowych, produkcja konkursów sportowych, organiza-
cja imprez sportowych, szkolenia nauczycieli sportowych, 
szkolenia zawodników sportowych, organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, zajęcia spor-
towe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, informacje 
dotyczące edukacji sportowej, usługi rozrywkowe związa-
ne ze sportem, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizacja 
imprez i konkursów sportowych.

(210) 477345 (220) 2017 10 06
(731) LIMITO SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Limito

(531) 01.15.15, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 ryby nieżywe, ryby solone, filety rybne, ryby 
konserwowane, ryby puszkowane, konserwy rybne, potrawy 
rybne, żywność produkowana z ryb, żywność przygotowy-
wana z ryb, krewetki nieżywe, ślimaki morskie nieżywe, łosoś, 
małże (mięczaki) nieżywe, ostrygi nieżywe, skorupiaki nieży-
we, 31 ślimaki morskie żywe, mięczaki żywe, małże (mięcza-
ki) żywe, ostrygi żywe, skorupiaki żywe, ikra rybia.

(210) 477352 (220) 2017 10 06
 (310) DE 30 2017 021 456.1 (320) 2017 08 16 
(330) DE
(731) Absthof Magdeburg GmbH, Magdeburg, DE
(540) 66

(531) 03.04.13, 19.07.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
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(210) 477363 (220) 2017 10 06
(731) BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) BURY

(531) 05.07.13, 05.07.21, 05.07.23, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 31 owoce świeże, warzywa świeże, banany, 
35 usługi agencji importowe - eksportowej, usługi pośred-
nictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, 
organizacja skupu owoców i warzyw, usługi prowadzenia 
sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem 
strony internetowej owoców i warzyw, usługi marketingowe, 
usługi promocji i reklamy żywności, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, usługi związane z administracyjną obsłu-
gą biura, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów 
samochodowych, 36 usługi finansowe związane z udziela-
niem kredytów przez instytucje nieobjęte pośrednictwem 
pieniężnym, 37 usługi serwisowania pojazdów, przegląd 
silników pojazdów, konserwacja serwis i naprawa pojazdów, 
serwis i naprawa maszyn, 39 transport lądowy, transport ru-
rociągami, pakowanie i opakowywanie owoców i warzyw, 
pakowanie owoców i warzyw do transportu oraz podczas 
transportu, usługi transportu ładunków chłodniczych, ma-
gazynowanie ładunków chłodniczych, wynajmowanie po-
wierzchni magazynowych, 40 usługi dojrzewalni bananów.

(210) 477368 (220) 2017 10 06
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) SensOlium

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.

(210) 477388 (220) 2017 10 06
(731) OPERATOR ARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KUCELIN Częstochowski Park Przedsiębiorczości

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi dotyczące administrowania nierucho-
mościami, dzierżawy nieruchomości, wynajmowania po-
mieszczeń biurowych i produkcyjno - magazynowych, po-
średnictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, leasing nieruchomości, 39 usługi 
magazynowania, wynajmowanie magazynów, składowanie 
towarów.

(210) 477431 (220) 2017 10 09
(731) BATERIE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BPOWER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.03, 26.01.16
(510), (511) 9 baterie, ogniwa i baterie elektryczne, baterie 
litowe, baterie anodowe, baterie i ogniwa suche, baterie 
słoneczne, baterie galwaniczne, akumulatory alkaliczne, 
akumulatory niklowe-kadmowe, akumulatory typu push-
-on [wciskane], kwasomierze do akumulatorów, ładowarki, 
urządzenia do ładowania, urządzenia do testowania baterii, 
akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do po-
jazdów, amperomierze, baterie elektryczne do pojazdów, 
gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwasomie-
rze [areometry], prostowniki prądu elektrycznego, urządze-
nia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia 
do ładowania baterii, woltomierze.

(210) 477433 (220) 2017 10 09
(731) BATERIE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ECO FORCE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.13.25
(510), (511) 9 baterie, ogniwa i baterie elektryczne, baterie 
litowe, baterie anodowe, baterie i ogniwa suche, baterie 
słoneczne, baterie galwaniczne, akumulatory alkaliczne, 
akumulatory niklowe-kadmowe, akumulatory typu push-
-on [wciskane], kwasomierze do akumulatorów, ładowarki, 
urządzenia do ładowania, urządzenia do testowania baterii, 
akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do po-
jazdów, amperomierze, baterie elektryczne do pojazdów, 
gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwasomie-
rze [areometry], prostowniki prądu elektrycznego, urządze-
nia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia 
do ładowania baterii, woltomierze.

(210) 477448 (220) 2017 10 09
(731) PIECHACZEK KRZYSZTOF WENINGER, 

Wodzisław Śląski
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(540) W WENINGER POSTAW NA.

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 boazeria niemetalowa, drewno budowlane, 
deski, drewno na profile, drzwi, ościeżnice nie metalowe, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, okła-
dziny drewniane, stolarka okienna niemetalowa, parkiety, 
panele podłogowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, 
płyty drzwiowe niemetalowe, profile nie metalowe, listwy 
niemetalowe, systemy mocowania paneli podłogowych, 
podłogowe płytki niemetalowe, system mocowań mobil-
nych w miejsce docelowe przy pomocy rzepów: listew przy-
podłogowych, ościeżnic drzwiowych, ram i innych elemen-
tów wyposażenia wnętrz, 20 meble, osprzęt niemetalowy 
do mebli, osprzęt niemetalowy do drzwi, okien, podkładki 
samoprzylepne na meble, zabezpieczające przed zaryso-
waniem podłogi, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w wyspecjalizowanych sklepach, sieciach sklepów detalicz-
nych, hurtowniach oraz on-line w sklepach internetowych: 
paneli podłogowych, desek, elementów wykończeniowych, 
drzwi, okien, mebli, elementów dekoratorskich wyposażenia 
wnętrz, materiałów do pielęgnacji i konserwacji paneli pod-
łogowych, systemów mocowań mobilnych przy pomocy 
rzepów, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia, orga-
nizowania i zarządzania działalnością gospodarczą (również 
na zasadach franczyzy) dotyczącą prowadzenia wyspecja-
lizowanych sklepów i sieci sklepów detalicznych z takimi 
towarami jak: boazeria niemetalowa, drewno budowlane, 
deski, drewno na profile, drzwi, ościeżnice nie metalowe, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, okła-
dziny drewniane, stolarka okienna niemetalowa, parkiety, 
panele podłogowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, 
płyty drzwiowe niemetalowe, profile nie metalowe, listwy 
niemetalowe, systemy mocowania paneli podłogowych, 
podłogowe płytki niemetalowe, system mocowań mo-
bilnych w miejsce docelowe przy pomocy rzepów: listew 
przypodłogowych, ościeżnic drzwiowych, ram i innych ele-
mentów wyposażenia wnętrz, meble, osprzęt niemetalowy 
do mebli, osprzęt niemetalowy do drzwi, okien, podkładki 
samoprzylepne na meble, zabezpieczające przed zarysowa-
niem podłogi.

(210) 477450 (220) 2017 10 09
(731) PIECHACZEK KRZYSZTOF WENINGER, 

Wodzisław Śląski
(540) RST RAPID + STABLE + TOUGH

(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.17.05
(510), (511) 19 boazeria niemetalowa, deski, drewno na pro-
file, drzwi, ościeżnice nie metalowe, elementy wykończenio-
we budowlane niemetalowe, okładziny drewniane, stolarka 
okienna niemetalowa, parkiety, panele podłogowe nieme-
talowe, podłogi niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, 
profile nie metalowe, listwy niemetalowe, systemy mocowa-

nia paneli podłogowych, podłogowe płytki niemetalowe, 
system mocowań mobilnych w miejsce docelowe przy po-
mocy rzepów: listew przypodłogowych, ościeżnic drzwio-
wych, ram i innych elementów wyposażenia wnętrz.

(210) 477492 (220) 2017 10 10
(731) MATUSIK RAFAŁ STARSKY LIVE SHOW, Nowy Sącz
(540) STARSKY live show

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.05
(510), (511) 41 wesołe miasteczka, obsługa wesołych mia-
steczek, parki rozrywki, usługi w zakresie organizowania 
imprez okolicznościowych, informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, poka-
zów z wykorzystaniem wszelkich metod słownych, dźwię-
kowych oraz technik audiowizualnych, usługi wydawnicze, 
muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze i re-
porterskie, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków 
skomputeryzowanych, muzyczne usługi wydawnicze i usłu-
gi w zakresie nagrywania muzyki, wynajem sprzętu audio 
i wideo, wynajem sprzętu do projekcji filmów, wynajem ki-
nowego sprzętu do projekcji, wynajem sprzętu do użytku 
na imprezach sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do występów grup muzycznych na żywo.

(210) 477495 (220) 2017 10 10
(731) DUJAQUE JEREMI, Warszawa;
SOSNOWSKI BARTOSZ, Warszawa;
BORKIET SŁAWOMIR WOJCIECH, Owczarnia
(540) Woolies & co. 

(531) 03.04.11, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież dziecięca.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 477508 (220) 2017 10 10
(731) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) TF EASYLINE MVC
(510), (511) 9 osprzęt do kabli i przewodów: głowice do izo-
lowania i uszczelniania końcówek kabli w tym: wnętrzowe 
i napowietrzne, mufy: przelotowe, przejściowo-przeloto-
we, przejściowe, rozgałęźne, remontowe, końcowe, złączki 
i końcówki, opaski remontowe do kabli i przewodów, osło-
ny kabli i przewodów, kapturki, obudowy, uchwyty, zaciski, 
izolowane złączki przewodowe, adaptery i konektory kablo-
we, zestawy uziemiające, druty, przewody i kable do celów 
elektrycznych w tym: druty miedziane, gołe i ocynowane, 
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aluminiowe i z aluminium stopowego, druty i przewody 
nawojowe miedziane i aluminiowe okrągłe i profilowe gołe 
i izolowane, przewody elektroenergetyczne do układania 
na stałe, przewody do odbiorników ruchomych, przewody 
spawalnicze, przewody napowietrzne miedziane, alumi-
niowe, z aluminium stopowego, stalowo-aluminiowe gołe 
i izolowane, plecionki miedziane, przewody jezdne okrągłe 
i profilowe z miedzi i jej stopów, przewody elektroenerge-
tyczne i radiofoniczne do taboru kolejowego, przewody 
do pojazdów samochodowych, przewody zapłonowe, gór-
nicze przewody i kable elektroenergetyczne telekomunika-
cyjne, sterownicze, trakcyjne, kable i przewody okrętowe, ka-
ble elektroenergetyczne niskich, średnich, wysokich i bardzo 
wysokich napięć o izolacji polwinitowej, papierowej przesy-
conej syciwem, w polietylenie, w polietylenie sieciowanym, 
w mieszankach gumowych i silikonie, kable telekomunika-
cyjne miedziane dalekosiężne i miejscowe, zakończeniowe, 
stacyjne o izolacji polwinitowej, polietylenowej, papierowej, 
przewody komputerowe miedziane, kable światłowodowe, 
przewody grzejne i instalacje grzejne, przewody w izolacji 
fluoroorganicznej, przewody lotnicze i lotniskowe, przewody 
strzałowe, przewody specjalne, kable elektroenergetyczne 
bezhalogenowe i ognioodporne, kable hybrydowe, prze-
wody odgromowe, przewody głośnikowe, przewody dźwi-
gowe, przewody do studni głębinowych, kable podmorskie 
kable elektryczne, kable połączeniowe, kable uruchamiające, 
kable elektryczne pośrednie, puszki łączeniowe, urządzenia 
ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, głowice kabli elek-
trycznych, mobilna linia kablowa średniego napięcia stano-
wiąca kompleksowe rozwiązanie dla zachowania ciągłości 
zasilania, 12 przyczepy transportowe do transportu kabli.

(210) 477513 (220) 2017 10 10
(731) SYNTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz
(540) contim.

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.11.01
(510), (511) 10 skarpety przeciwżylakowe, skarpety kom-
presyjne [do samolotu], skarpety dla diabetyków, skarpet-
ki protetyczne na kończyny, skarpetki elastyczne do celów 
medycznych, skarpety uciskowe zapobiegające zakrzepicy 
żył głębokich, skarpetki elektrycznie podgrzewane do celów 
medycznych, skarpetki uciskowe do użytku medycznego 
lub terapeutycznego, pończochy uciskowe, pończochy prze-
ciwżylakowe, medyczne pończochy uciskowe, pończochy 
damskie [chirurgiczne], protetyczne pończochy kikutowe, or-
topedyczne wyroby pończosznicze, wyroby pończosznicze 
uciskowe, medyczne podtrzymujące wyroby pończosznicze, 
pończochy do celów medycznych, pończochy do celów 
profilaktycznych, przeciwżylakowe wyroby pończosznicze, 
lecznicze wyroby pończosznicze, pończochy do celów lecz-
niczych, pończochy usztywniające do celów chirurgicznych, 
pończochy elastyczne [do celów medycznych], pończochy 
elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy podtrzymu-
jące do celów chirurgicznych, pończochy medyczne z funkcją 
zmniejszania ucisku, wyroby pończosznicze o stopniowym 
działaniu uciskowym, wyroby pończosznicze do leczenia 
obrzęku limfatycznego, rajstopy uciskowe, medyczne rajstopy 
uciskowe, lecznicze rajstopy uciskowe, rajstopy podtrzymują-

ce do użytku chirurgicznego, 25 skarpetki, skarpety sportowe, 
skarpety termoaktywne, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, 
skarpetki noszone jako kapcie, skarpety do sportów wodnych, 
skarpetki przeciwpotne, skarpetki wełniane, skarpetki anty-
poślizgowe, skarpety do kostek, skarpety bez stopy, skarpety 
do spania, skarpetki dla sportowców, podwiązki do skarpetek, 
skarpetki i pończochy, skarpetki wchłaniające pot, skarpety 
wewnętrzne do obuwia [stopki], skarpetki do gry w tenisa, 
skarpetki w stylu japońskim (tabi), wstawki do skarpetek sto-
pek [części odzieży], skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, 
pończochy, ponczo przeciwdeszczowe, wyroby pończoszni-
cze, pięty do pończoch, pończochy wchłaniające pot, wstawki 
do pończoch [części odzieży], pasy do pończoch dla męż-
czyzn, rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], 
rajstopy, wełniane rajstopy, rajstopy sportowe, rajstopy bez 
pięt, wstawki do rajstop [części odzieży], jednoczęściowa bie-
lizna damska [body połączone z rajstopami].

(210) 477551 (220) 2017 10 11
(731) MUNIO DOROTA, Warszawa
(540) FinanseIdealne

(531) 27.05.01, 29.01.12, 20.05.11, 20.05.99, 24.17.20
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie efektywności bizneso-
wej, doradztwo biznesowe i konsultingowe w zakresie dzia-
łalności gospodarczej przedsiębiorstw, doradztwo z zakresie 
strategii biznesowych, 36 doradztwo finansowe dotyczące 
inwestycji i minimalizacji ryzyka inwestycyjnego, doradztwo 
finansowe w zakresie podatków, doradztwo i usługi konsul-
tingu finansowego, 45 doradztwo i usługi prawne.

(210) 477571 (220) 2017 10 11
(731) STACHYRA MATEUSZ MOTO-MOTORS, Żuromin
(540) PAYSELF

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi finansowania, fi-
nansowanie zakupów, finansowanie dzierżaw, finansowanie 
towarów, usługi finansowania samochodów, finansowanie 
leasingu samochodów, finansowanie leasingu pojazdów, le-
asing finansowy, finansowanie pożyczek ratalnych, finanso-
wanie sprzedaży ratalnej, usługi finansowania wyposażenia, 
finansowanie zakupów konsumenckich, finansowanie zwią-
zane z samochodami, wycena finansowa, finansowanie za-
kupów w formie leasingu, finansowanie pożyczek dotyczące 
maszyn biurowych, usługi w zakresie finansowania i poży-
czek, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie finansów, 39 wypożyczanie środków transportu, 
wypożyczenia pojazdów drogowych, wynajem pojazdów, 
wynajem samochodów, wynajem pojazdów transporto-
wych, wynajem pojazdów użytkowych, kontraktowy wyna-
jem pojazdów, wynajem pojazdów silnikowych, wynajem 
przyczep, wynajem samochodów elektrycznych, wypoży-
czanie i wynajem pojazdów, wynajem systemów nawiga-
cyjnych, organizowanie wypożyczania pojazdów, rezerwacja 
wypożyczanych samochodów, usługi agencji rezerwującej 
wynajem samochodów, parkowanie i przechowywanie po-
jazdów, wypożyczanie lodówek, wypożyczanie zamrażarek.
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(210) 477580 (220) 2017 10 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA OXYGEN FOUNDATION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji 
rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaleto-
we, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady 
do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pu-
dry w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty 
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów 
leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze podkłady 
i pudry kosmetyczne.

(210) 477675 (220) 2017 10 13
(731) NEWMARKET LLC, Ann Arbor, US
(540) cr campus realty

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.03.04
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 za-
rządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo, 43 usługi 
hotelowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], wy-
najmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi za-
kwaterowania studentów w pokojach na terenie domów 
studenckich.

(210) 477708 (220) 2017 10 16
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PoleCoin
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i progra-
my komputerowe, oprogramowanie i programy kompute-
rowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, programy 
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, programy i oprogramowanie komputerowe do ob-
sługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji waluto-
wych, transakcji finansowych, oprogramowanie do pobrania 
w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowa-
lut, waluta wirtualna, waluta cyfrowa, kryptowaluta, 35 po-
średnictwo w zakresie transakcji handlowych, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków wa-
lutowych, walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut 
i systemu blockchain, udostępnianie informacji związanych 
z transakcjami walutowymi, udostępnianie informacji bizne-
sowych w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, 
kryptowalut i systemu blockchain, usługi marketingowe 
w zakresie fiinkcjonowania technologii Blockchain, usługi 
badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, 
prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności 

przedsiębiorstw, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji 
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, 
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej 
przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputero-
wych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfro-
wo, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi walutowe, 
usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez internet 
[home banking], bankowość internetowa, bankowość telefo-
niczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków 
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji fi-
nansowych, transakcje i operacje w walucie wirtualnej, walu-
cie cyfrowej i kryptowalucie, usługi przetwarzania transakcji 
pieniężnych opartych na systemie blockchain, usługi finan-
sowe związane z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi 
i kryptowalutami, usługi inwestycji kapitałowych, inwestycje 
na rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, 
usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych i kart 
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale kompute-
rowe, transfer elektroniczny środków finansowych, transfer 
elektronicznych środków pieniężnych, usługi doradztwa fi-
nansowego, udzielanie kredytów i pożyczek, usługi w zakre-
sie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckie-
go, organizowanie finansowania projektów w zakresie emisji 
walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, usługi 
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, 
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz 
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, 
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie fundusza-
mi inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie fundu-
szami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie 
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfe-
li inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i po-
życzkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja 
finansowa, usługi bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpiecze-
niowe, leasing, faktoring, usługi deweloperskie z zakresu bu-
downictwa mieszkaniowego, pozyskiwanie gruntów, usługi 
pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi 
agencji nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów 
finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednic-
twa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji 
i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi 
doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przed-
płaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w fundu-
szach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, 
udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą 
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, 
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie 
papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, doradztwo waluto-
we, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdo-
wych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwe-
stycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy 
i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi 
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informa-
cji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, 
sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki fun-
duszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edu-
kacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 38 usługi przesyłania 
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informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łącz-
ności, w tym poprzez terminale komputerowe, usługi udo-
stępniania portalu z informacjami bankowymi, finansowymi, 
walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowy-
mi, usługi udostępniania platformy internetowej używanej 
do inwestowania na rynku walut, walut wirtualnych, walut 
cyfrowych i kryptowalut, wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania informacji, transmisja informacji giełdowych i waluto-
wych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja 
i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kar-
tami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale kom-
puterowe, 42 usługi wdrażania systemów komputerowych, 
projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów 
komputerowych, hosting serwerów transakcyjnych, przy-
gotowywanie serwisów internetowych, administrowanie 
stronami internetowymi, umożliwianie wielu użytkownikom 
dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie stron interne-
towych w celu dostępu i pozyskiwania informacji, tworzenie 
i projektowanie platform i stron internetowych do handlu 
elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem i pro-
jektowaniem platform i stron internetowych do handlu elek-
tronicznego, programowanie komputerowe w dziedzinie 
walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu 
blockchain, usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych 
mogących stanowić przedmiot obrotu, prowadzenie badań 
naukowych, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

(210) 477727 (220) 2017 10 16
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PolaCoin
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i pro-
gramy komputerowe, oprogramowanie i programy kom-
puterowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, 
programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, programy i oprogramowanie kompu-
terowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi 
transakcji walutowych, transakcji finansowych, oprogramo-
wanie do pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut 
cyfrowych i kryptowalut, waluta wirtualna, waluta cyfrowa, 
kryptowaluta, 35 pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi konsultacji biznesowych 
dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut 
cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, udostęp-
nianie informacji związanych z transakcjami walutowymi, 
udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie walut 
wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu block-
chain, usługi marketingowe w zakresie funkcjonowania 
technologii blockchain, usługi badania rynku i opinii pu-
blicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badanie w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, 
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, wyszu-
kiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych ba-
zach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi reje-
stracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji infor-
macji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy kom-
putera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, 
sieci Internet i Intranet, cyfrowo, 36 usługi finansowe, usłu-
gi bankowe, usługi walutowe, usługi bankowe z dostępem 
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość 
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji ban-

kowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi ope-
racji finansowych, usługi transakcji finansowych, transakcje 
i operacje w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej i krypto-
walucie, usługi przetwarzania transakcji pieniężnych opar-
tych na systemie blockchain, usługi finansowe związane 
z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi i kryptowalu-
tami, usługi inwestycji kapitałowych, inwestycje na rynku 
walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, usługi 
dotyczące kart kredytowych, kart debetowych i kart płat-
niczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych karta-
mi kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale kom-
puterowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 
transfer elektronicznych środków pieniężnych, usługi do-
radztwa finansowego, udzielanie kredytów i pożyczek, 
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego 
i konsumenckiego, organizowanie finansowania projek-
tów w zakresie emisji walut wirtualnych, walut cyfrowych 
i kryptowalut, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, 
działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, 
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków 
walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, 
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie 
funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów 
oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli pa-
pierów wartościowych, zarządzanie portfelem finanso-
wym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, 
usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecz-
nymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usłu-
gi bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, 
faktoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa 
mieszkaniowego, pozyskiwanie gruntów, usługi pośred-
nictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi agencji 
nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nierucho-
mościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finanso-
wych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipo-
tecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów 
zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi do-
ładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przed-
płaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w fundu-
szach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, 
udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą 
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, 
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie 
papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, doradztwo waluto-
we, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdo-
wych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwe-
stycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy 
i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi 
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informa-
cji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finanso-
we, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, 
edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 38 usługi prze-
syłania informacji za pomocą komputera, usługi dostar-
czania łączności, w tym poprzez terminale komputerowe, 
usługi udostępniania portalu z informacjami bankowymi, 
finansowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi 
oraz podatkowymi, usługi udostępniania platformy inter-
netowej używanej do inwestowania na rynku walut, walut 
wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania informacji, transmisja informacji 
giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomu-
nikacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finanso-
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wych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczy-
mi poprzez terminale komputerowe, 42 usługi wdrażania 
systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie 
i modernizacja systemów komputerowych, hosting serwe-
rów transakcyjnych, przygotowywanie serwisów interne-
towych, administrowanie stronami internetowymi, umożli-
wianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intrane-
tu, udostępnianie stron internetowych w celu dostępu i po-
zyskiwania informacji, tworzenie i projektowanie platform 
i stron internetowych do handlu elektronicznego, doradz-
two związane z tworzeniem i projektowaniem platform 
i stron internetowych do handlu elektronicznego, progra-
mowanie komputerowe w dziedzinie walut wirtualnych, 
walut cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, usługi 
w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących sta-
nowić przedmiot obrotu, prowadzenie badań naukowych, 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

(210) 477744 (220) 2017 10 16
(731) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las
(540) GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW Hanka 

od 1923 SIEMIANOWICE

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, 
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekola-
dowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzesz-
ków, słodycze, galaretki, wafle.

(210) 477745 (220) 2017 10 16
(731) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las
(540) GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW Hanka 

SIEMIANOWICE od 1923

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, 
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekola-
dowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzesz-
ków, słodycze, galaretki, wafle.

(210) 477746 (220) 2017 10 16
(731) HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Hanka DYSTRYBUCJA

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20, 26.11.01, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, 
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekola-
dowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzesz-
ków, słodycze, galaretki, wafle.

(210) 477747 (220) 2017 10 16
(731) HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Hanka z SIEMIANOWIC od 1923

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, 
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekola-
dowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzesz-
ków, słodycze, galaretki, wafle.

(210) 477757 (220) 2017 10 16
(731) RICHTER  KRZYSZTOF POLSKA GRUPA TYTONIOWA, 

Piekary Śląskie
(540) OCTOPUS CENTRUM NURKOWE

(531) 03.09.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt do nurkowania, 25 odzież, odzież spor-
towa, nakrycia głowy, obuwie, części i akcesoria do wymie-
nionych towarów zawarte w tej klasie, 28 artykuły i sprzęt 
sportowy, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i in-
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struktażowe, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, usługi 
szkoleniowe w zakresie nurkowania, nauka nurkowania, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, organizowanie 
pokazów nurkowania.

(210) 477770 (220) 2017 10 17
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) PIERSIÓWKA SOKOŁOWSKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania 
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(210) 477778 (220) 2017 10 17
(731) SODA PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) VERUTTI

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające 
na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprze-
daży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie: arty-
kułów i sprzętu gospodarstwa domowego, mebli i sprzętu 
oświetleniowego do użytku domowego, żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych, 37 usługi profesjonalnego montażu 
urządzeń gospodarstwa domowego, mebli i sprzętu oświe-
tleniowego, usługi diagnostyki oraz naprawy urządzeń go-
spodarstwa domowego mebli i sprzętu oświetleniowego, 
serwis i przeglądy urządzeń gospodarstwa domowego me-
bli i sprzętu oświetleniowego.

(210) 477779 (220) 2017 10 17
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) PODRÓŻE KULINARNE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, szynka, 
kiełbasa, kabanosy, zupy.

(210) 477868 (220) 2017 10 19
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) ANTI DANDRUFF² ELIXIR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-

nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, przepa-
sek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wałków 
do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia 
włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, re-
klama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketin-
gowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie na-
bywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka].

(210) 477892 (220) 2017 10 19
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) VOLUME² SHAMPOO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
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włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, przepa-
sek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wałków 
do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia 
włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, re-
klama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketin-
gowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie na-
bywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka].

(210) 477893 (220) 2017 10 19
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) AQUA² MASK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosme-
tyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania 

sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmety-
ki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetycz-
ne, lakier do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do wło-
sów, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji 
włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prosto-
wania włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, rzęsy sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy, 
kosmetyków, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamo-
we, bezpośrednia reklama pocztowa, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], kolportaż próbek, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich: aloesowych preparatów do ce-
lów kosmetycznych, barwników do celów kosmetycznych, 
barwników kosmetycznych, farb do brody, farb do włosów, 
henny [barwnik kosmetyczny], klejów do celów kosmetycz-
nych, klejów do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów 
do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyków, ko-
smetyków do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosme-
tyków do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, 
masek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do ce-
lów kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, pre-
paratów do kręcenia włosów, preparatów do prostowania 
włosów, preparatów kolagenowych do celów kosmetycz-
nych, rzęs sztucznych, suchych szamponów, szamponów, 
zestawów kosmetyków, czepków do farbowania włosów, 
dekoracyjnych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania 
włosów w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, pe-
ruk, przepasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do wło-
sów, wałków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek 
do kręcenia włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, 
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 477894 (220) 2017 10 19
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) ANTI DANDRUFF² SHAMPOO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
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ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, prze-
pasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wał-
ków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do krę-
cenia włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, 
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 477895 (220) 2017 10 19
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) DELICATE² SHAMPOO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-

nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, prze-
pasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wał-
ków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do krę-
cenia włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych j3rzedsiębiorstw], wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, 
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 477896 (220) 2017 10 19
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) IDEAL² COLOUR ELIXIR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
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do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, prze-
pasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wał-
ków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do krę-
cenia włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, 
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 477897 (220) 2017 10 19
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) IDEAL² COLOUR MASK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetycz-
ny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-

gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy 
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bro-
szury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, 
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosme-
tycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik 
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów 
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymo-
cowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków 
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków 
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, ma-
sek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów 
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs 
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów 
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyj-
nych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów 
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, prze-
pasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wał-
ków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do krę-
cenia włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, 
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 477986 (220) 2017 10 20
(731) ONTRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POZytywni KONFERENCJA LEKARZY POZ

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, oprogramowanie gier, oprogramowanie 
sprzętowe, komputerowe systemy korporacyjne, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, urządzenia do badań naukowych i labora-
toryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 35 doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, 
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usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, ba-
dania rynkowe, 41 nauczanie i szkolenia, organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, organizacja webinarów, orga-
nizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie sprzętu i urządzeń kom-
puterowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnej, usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usług kodowania 
danych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmako-
logii, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-
ści, usługi projektowania.

(210) 477991 (220) 2017 10 20
(731) SEA CARGO OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) SEA CARGO OPERATIONS

(531) 18.04.01, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 agencje rezerwacji podróży, agencje usługo-
we do planowania podróży, czarter statków morskich, czar-
terowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi 
i pojazdów wodnych, czarterowanie pojazdów podróżnych, 
czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie trans-
portu, doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez 
centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie 
transportu lotniczego, dostarczanie informacji dotyczących 
transportu, dostarczanie informacji w zakresie portów, do-
stawa droga lądową, dostawa towarów, dostawa towarów 
drogą kolejową, dystrybucja [transport] towarów drogą lądo-
wą, dystrybucja [transport] towarów drogą morską, dystry-
bucja [transport] towarów drogą powietrzną, fracht, informa-
cja o magazynowaniu, informacja o składowaniu, logistyka 
transportu, magazynowanie, magazynowanie ładunków, 
magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowa-
nie towarów, magazynowanie towarów handlowych, maga-
zynowanie towarów w dużych ilościach, obsługa ładunków, 
obsługa ładunków i usługi frachtowe, obsługa naziemna 
towarów na lotniskach, odbieranie ładunku, odbiór, trans-
port i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, 
organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów 
na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, organizo-
wanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kole-
jowych, organizowanie i świadczenie usług transportowych 
drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie lotów, 
organizowanie odbierania towarów, organizowanie podróży, 
organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, morską, 
powietrzną i koleją, organizowanie składowania bagażu, or-
ganizowanie składowania towarów, organizowanie transpor-
tu, organizowanie transportu bagażu, organizowanie trans-
portu ładunków, organizowanie transportu pasażerskiego, 
organizowanie transportu towarów, organizowanie wysyłki 
towarów, pakowanie, pakowanie i opakowywanie towarów, 
pakowanie ładunków, pakowanie towarów, planowanie, or-
ganizowanie i rezerwacja podróży, pojazdy (wypożyczanie 

-), pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w czarterowaniu 
statków powietrznych, pośrednictwo w zakresie frachtu 
i transportu, powietrzny (transport -), przechowywanie ła-
dunku, przechowywanie ładunku przed przewozem, prze-
noszenie, przewóz bagaży, przewożenie, przewóz towarów, 
rezerwowanie transportu, rezerwowanie transportu auto-
karowego, rezerwowanie transportu powietrznego, rezer-
wowanie transportu za pośrednictwem światowych sieci 
komputerowych, rozładunek statków, rozładunek towarów, 
rozładunek towarów i bagażu, składowanie, składowanie 
i dostarczanie towarów, składowanie kontenerów i ładun-
ków, składowanie towarów, składowanie towarów przed 
i po transporcie, składowanie towarów w magazynach, 
składowanie towarów w transporcie, skomputeryzowane 
planowanie związane z transportem, spedycja, spedycja ła-
dunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładun-
ku drogą morską, spedycja ładunku pomiędzy portami mor-
skimi, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, 
spedycja towarów drogą powietrzną, statkami (transport -), 
strzeżony transport towarów, transport bagażowy, transport 
bagażu, transport bagażu pasażerów, transport bagażu po-
dróżnego, transport drogowy, transport i składowanie, trans-
port i składowanie towarów, transport ładunków, transport 
pasażerów i ładunków, transport powietrzny, transport pro-
mowy, transport statkami, transport towarów, tymczasowe 
przechowywanie dostaw, udzielanie informacji dotyczących 
podróży, udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów, 
udzielanie informacji o usługach tymczasowego składo-
wania, udzielanie informacji odnośnie przystani, udzielanie 
informacji turystycznych, udzielanie informacji w zakresie 
rozkładu lotów, udzielanie informacji związanych z usługami 
magazynowania, udzielanie informacji związanych z usłu-
gami wynajmu samolotów, udzielanie informacji związa-
nych z wynajmem przestrzeni magazynowej, umieszczanie 
ładunków na statkach, umieszczanie ładunku w pojazdach, 
usługi agencji frachtowych, usługi agencji rezerwującej po-
dróże, usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spe-
dycyjnych, usługi agencji spedycji towarów, usługi agencyj-
ne w zakresie organizowania transportu osób, usługi biura 
podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień 
na transport, usługi czarterowania jachtów i łodzi, usługi 
doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi doradcze 
związane z transportem towarów, usługi dostawcze, usługi 
informacyjne związane z przechowywaniem, usługi infor-
macyjne związane z transportem, usługi konsultacyjne zwią-
zane z transportem, usługi ładowania, usługi magazynowe, 
usługi opakowywania i pakowania, usługi pakowania, usługi 
pakowania w skrzynki, usługi planowania lotów, usługi pla-
nowania tras, usługi pośrednictwa transportowego, usługi 
pośrednictwa związane ze składowaniem, usługi przeła-
dunkowe, usługi przewozowe towarów, usługi przewoźnika, 
usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi 
rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi rezerwa-
cji w zakresie transportu morskiego, usługi rezerwacji w za-
kresie transportu powietrznego, usługi rozładowywania 
i przepakowywania, usługi rozładunku, usługi rozładunku 
towarów, usługi składowania, usługi składowania towarów, 
usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi transportowe 
i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, 
usługi transportu drogowego, usługi transportu ładunków, 
usługi transportu ładunków drogą lotniczą, usługi transpor-
tu oceanicznego, usługi transportu pojazdami silnikowymi, 
usługi transportu powietrznego, usługi transportu promo-
wego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi 
transportu statkami, usługi w zakresie bezpiecznego ma-
gazynowania [transport], usługi w zakresie cargo i frachtu, 
usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, usługi w za-
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kresie lotów czarterowych, usługi w zakresie organizowania 
transportu, usługi w zakresie pakowania i opakowań, usługi 
w zakresie podróży, usługi w zakresie rezerwowania po-
dróży, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi z zakresu 
organizacji i rezerwacji podróży, usługi związane z biletami 
lotniczymi, usługi spedycji, usługi spedycji ładunku drogą lą-
dową, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, wynajem 
i wypożyczanie samolotów, wynajem kontenerów, wynajem 
kontenerów do magazynowania i składowania, wynajem 
kufrów podróżnych, wynajem łodzi, wynajem magazynów, 
wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, 
wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, 
wynajem miejsc magazynowych, wynajem obiektów i urzą-
dzeń magazynowych, wynajem pakowarek, wynajem palet, 
wynajem pojazdów, wynajem statków, wynajem statków 
powietrznych, wynajmowanie łodzi, wynajmowanie maga-
zynów, wynajmowanie miejsc do magazynowania, wynaj-
mowanie pojazdów, załadunek i rozładunek samolotów.

(210) 477993 (220) 2017 10 20
(731) EMPIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) EMPIRA
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, faktoring, 
zarządzanie finansami, usługi finansowe, operacje finan-
sowe, pożyczki (usługi finansowe), transakcje finansowe, 
zarządzanie finansami, zarządzanie portfelem nieruchomo-
ści, pożyczki dla handlowców pod zastaw kont należności, 
ściąganie należności i faktoring, pożyczki finansowe dla 
handlu, usługi agencji factoringowych, usługi konsultingu 
finansowego.

(210) 478022 (220) 2017 10 20
(731) ŚMIGIEL ADRIAN AS PRO MEDIA, Kalisz
(540) AS PRO MEDIA

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, negocjowanie kontraktów rekla-
mowych, agencje reklamowe, marketing bezpośredni, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam 
radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamo-
wych i reklam, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w Internecie, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wi-
deo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w ce-
lach marketingowych, produkcja reklam, produkcja reklam 
kinowych, produkcja reklam telewizyjnych, produkcja reklam 
telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projekto-
wanie broszur reklamowych, projektowanie badań marketin-
gowych, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie 
materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, promocja [reklama] koncertów, 
promocja [reklama] podróży, promocja online sieci kompu-
terowych i stron internetowych, przygotowywanie reklam, 
reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama 
i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 

reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci ko-
munikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komuni-
kacji, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komuni-
kacyjne, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, reklamy online, reklamy prasowe 
(przygotowywanie), tworzenie reklamowych i sponsorowa-
nych tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usługi 
redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyj-
nych, usługi public relations, 41 usługi wydawnicze i repor-
terskie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych 
niż do celów reklamowych, publikacja i redagowanie mate-
riałów drukowanych, elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, komputerowy 
skład drukarski [DTP], konsultacje edytorskie, korekta rękopi-
sów, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wy-
dania gazet, multimedialne wydania magazynów, multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi 
wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakre-
sie nagrywania muzyki, pisanie i publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie sce-
nariuszy do celów innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy 
filmowych, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania 
za pośrednictwem usług teletekstu, programowanie serwi-
sów informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja 
broszur, publikacja czasopism, publikacja drukowanych ksią-
żek telefonicznych, publikacja elektroniczna on-line periody-
ków i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publi-
kacja i redagowanie książek, publikacja i wydawanie prac 
naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja 
kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publi-
kacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publika-
cja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja pod-
ręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publi-
kacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja 
tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja tre-
ści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, publikacja wyników badań kli-
nicznych, publikacje multimedialne, publikowanie broszur, 
publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publiko-
wanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czaso-
pism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publiko-
wanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, pu-
blikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjal-
nych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie dru-
ków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów re-
klamowych, publikowanie druków w formie elektronicznej 
w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej, 
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publi-
kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publiko-
wanie elektroniczne, publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowa-
nie katalogów dotyczących podróży, publikowanie katalo-
gów dotyczących turystyki, publikowanie książek, publiko-
wanie książek, czasopism, publikowanie książek dotyczących 
ligi rugby, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie 
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książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowa-
nie książek instruktażowych, publikowanie książek i recenzji, 
publikowanie książek i czasopism elektronicznych w syste-
mie on-line, publikowanie książek z nutowym zapisem mu-
zyki, publikowanie książek związanych z rozrywką, publiko-
wanie książek związanych z technologią informacyjną, 
publikowanie książek związanych z programami telewizyjny-
mi, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie 
magazynów konsumenckich, publikowanie materiałów dru-
kowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących rybek domowych, publiko-
wanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, 
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwie-
rząt domowych, publikowanie materiałów drukowanych, 
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw 
własności intelektualnej, publikowanie materiałów drukowa-
nych związanych z francuskimi winami, publikowanie materia-
łów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w for-
mie elektronicznej, publikowanie materiałów multimedial-
nych online, publikowanie materiałów na magnetycznych 
lub optycznych nośnikach danych, publikowanie multime-
dialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie mul-
timedialne książek, publikowanie naukowych czasopism 
informacyjnych, publikowanie nut, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie opowia-
dań, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publiko-
wanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, 
publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie 
podręczników, publikowanie prac naukowych związanych 
z technologią medyczną, publikowanie przewodników edu-
kacyjnych i szkoleniowych, publikowanie przewodników, 
map turystycznych, spisów i wykazów miast online 
i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, publikowa-
nie recenzji, publikowanie roczników [kronik szkolnych], pu-
blikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, publikowanie 
słów piosenek w postaci arkuszy, publikowanie słów piose-
nek w postaci książek,  publikowanie tekstów, publikowanie 
tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie tekstów medycznych, publikowanie tekstów 
muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, 
publikowanie ulotek, publikowanie wyników prób klinicz-
nych dotyczących preparatów farmaceutycznych, redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie 
tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż 
reklamowe, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań 
wideo, sprawozdania wiadomości, transkrypcja muzyki 
na rzecz osób trzecich, udostępnianie czasopisma online 
obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnia-
nie komiksów online, nie do pobrania, udostępnianie on-line 
czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnia-
nie on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, 
udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archi-
wów dokumentacyjnych, udostępnianie powieści graficznych 
online, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieral-
nych), udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udo-
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do po-
brania), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
[niepobieralnych], udostępnianie publikacji on-line, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji 
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobra-

nia, udostępnianie publikacji elektronicznych online z dzie-
dziny muzyki, nie do pobrania, udostępnianie z globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być 
przeglądane, udzielanie informacji związanych z publikowa-
niem, usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku 
stacji, usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla 
branży nadawczej, usługi doradcze w zakresie publikowania, 
usługi kaligrafii, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji 
czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji ksią-
żek, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów 
pisanych, usługi pisania blogów, usługi pisania przemówień 
do celów niereklamowych, usługi pisania tekstów, usługi pi-
sania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi prezente-
rów telewizyjnych i radiowych, usługi programów informa-
cyjnych dla radia lub telewizji, usługi publikacji, usługi 
publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowe-
go, usługi publikowania w niewielkim nakładzie, usługi publi-
kowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki mul-
timedialnej, usługi reporterskie, usługi świadczone przez 
agencje literackie, usługi w zakresie publikacji przewodni-
ków, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, usługi w zakresie publikacji map, 
usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie publika-
cji biuletynów, usługi w zakresie publikowania online, usługi 
w zakresie transkrypcji muzyki, usługi wydawania publikacji 
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty rekla-
mowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elek-
troniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie 
utworów muzycznych, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze, z wyjąt-
kiem prac drukarskich, usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych, usługi związane z pi-
saniem scenariuszy, wydawanie biuletynów, wydawanie 
czasopism, wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawa-
nie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie prze-
wodników turystycznych, wydawanie publikacji medycz-
nych, wypożyczanie czasopism, wypożyczanie gazet 
i czasopism.

(210) 478023 (220) 2017 10 20
(731) ŚMIGIEL ADRIAN AS PRO MEDIA, Kalisz
(540) 

(531) 03.09.01, 03.09.10, 03.09.13, 29.01.14
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, katalogi [elek-
tryczne lub elektroniczne], komputerowe bazy danych, 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, aplikacje 
do pobrania na smartfony, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające przenoszenie zdjęć na telefony komórkowe, 



88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2017

oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości 
audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do in-
tegracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obra-
zów ruchomych, 35 aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, działalność 
reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycz-
nych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków 
w celach reklamowych, administrowanie programami moty-
wacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług 
dla  osób trzecich, dokonywanie uzgodnień w zakresie re-
klamy, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie bizne-
sowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, 
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, dostarczanie informacji na temat re-
klamy, dostarczanie przewodników reklamowych do prze-
szukiwania konsultowanych online, gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, informacja mar-
ketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony interne-
towe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, 
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zwią-
zane z publiczną prezentacją produktów, usługi w zakresie 
reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie publikowania 
tekstów reklamowych, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, usługi promocyjno-marketingowe przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, usługi redaktorów w zakresie 
pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe 
dotyczące gazet, reklamy online, reklamy prasowe (przygo-
towywanie), udostępnianie powierzchni reklamowej, cza-
su reklamowego i mediów, umieszczanie reklam, reklama 
w czasopismach, reklama w Internecie dla osób trzecich, re-
klama i usługi reklamowe, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich to-
warów i usług z działalnością sportową, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich w Internecie, produkcja materiałów 
reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, pro-
dukcja nagrań wideo w celach marketingowych, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, negocjo-
wanie kontraktów reklamowych, organizowanie subskrypcji 
w zakresie publikacji online dla osób trzecich, prenumerata 
gazet [dla osób trzecich], organizacja subskrypcji do czaso-
pism w formacie elektronicznym, 38 cyfrowa transmisja da-
nych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie cyfrowego 
dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostar-
czanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizu-
alnych, interaktywne usługi wideotekstowe, interaktywne 
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, przekazywanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi trans-
misji wideo, zapewnianie dostępu do treści, stron interneto-
wych i portali, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Interne-
cie, zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia ma-
teriałów wideo, zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych 
na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do portalu in-
ternetowego obejmującego programy wideo na życzenie, 

41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, komputerowy skład drukarski [DTP], 
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania 
gazet, multimedialne wydania magazynów, edycja druków 
zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych 
niż reklamowe, pisanie scenariuszy filmowych, pisanie tek-
stów [innych niż teksty reklamowe], pisanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem 
usług teletekstu, programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, publikacja czasopism, publika-
cja broszur, publikacja drukowanych książek telefonicznych, 
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publi-
kacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy, publikacja 
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), 
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, publikacja treści redakcyjnych stron 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, publikacje multimedialne, publikowanie czasopism 
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, 
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Inter-
necie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elek-
tronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, kata-
logów i broszur, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, pu-
blikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, 
publikowanie multimedialne książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udo-
stępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie au-
diobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie.

(210) 478031 (220) 2017 10 20
(731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Rzeczna

(540) BRENAR
(510), (511) 1 kleje, materiały klejące do celów przemysło-
wych, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, 3 pa-
piery i płótna ścierne, 6 kłódki, 7 elektronarzędzia, wiertarki, 
wiertarki stołowe, uchwyty wiertarskie, wkrętarki, wiertarko 
- wkrętarki, pilarki, wyrzynarki, młoto - wiertarki, piły posuwo-
we, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, strugarki, polerki, 
opalarki, mieszalniki, mieszarki do betonu, sita, przycinarki 
do drewna, glazury i metalu, generatory prądotwórcze, spa-
warki elektryczne, migomaty, brzeszczoty do wyrzynarek 
i pił posuwowych, narzędzia pneumatyczne, kompresory, 
pompy, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy elek-
tryczne i spalinowe, piły łańcuchowe elektryczne i spalino-
we, odkurzacze do liści, nożyce do żywopłotu elektryczne 
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i spalinowe, rozdrabniarka do gałęzi, szlifierki kątowe, tarcze 
diamentowe, tarcze widiowe, tarcze bez widii, tarcze do cię-
cia drewna, tarcze korundowe, ściernice diamentowe, ścier-
nice korundowe, palniki gazowe do lutowania i zgrzewania, 
gięcia na gorąco, opalania, wyciskacze do silikonu, ściągacze 
taśmowe do mocowania ładunków, zszywacze tapicerskie 
i zszywki do nich, szczotki elektryczne druciane na szlifier-
kę i wiertarkę, pistolety elektryczne dozujące klej, lutownice 
elektryczne transformatorowe i oporowe, 8 zestawy kluczy 
nasadowych składające się z grzechotek, pokręteł, przedłu-
żek, nasadek, grzechotki, nasadki, grzechotki do nasadek, 
nasadki do dokręcania i odkręcania śrub, bity do wkręcania 
i wykręcania wkrętów, uchwyty do mocowania bitów, klu-
cze, klucze płasko-oczkowe, klucze płaskie, klucze oczkowe, 
klucze krzyżakowe, klucze nastawne, klucze imbusowe, klu-
cze fajkowe, klucze rurowe, końcówki wkrętakowe, wkręta-
ki, uchwyty wiertarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, 
szczypce, młotki, siekiery, siekieromłoty, kilofy, przecinaki ślu-
sarskie, łomy, trzonki, punktaki, nożyce, dziurkacze, piły ręczne 
i skrzynki uciosowe, brzeszczot do pił ręcznych, pilniki, strugi, 
zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otwornice, wycinaki, gwintow-
niki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, imadła do rur, imadła 
ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, 
narzędzia ogrodnicze, szpadle, łopaty, grabie, widły, sekato-
ry, narzędzia budowlane, kielnie, pace metalowe, przedłu-
żacze elektryczne listwowe, bębnowe, ogrodowe, szczotki 
druciane ręczne do szlifowania, nitownice ręczne do nitów 
aluminiowych i stalowych, nity aluminiowe i stalowe, 9 mia-
ry zwijane i składane, rękawice azbestowe do ochrony przed 
wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rent-
genowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, prostowniki, poziomice do pomiarów, 
łaty pomiarowe, 11 lampy, lampy halogenowe, lampy LED, la-
tarki, 12 taczki ogrodowe, 16 pędzle, wałki malarskie, 17 węże 
ogrodowe, pistolety do podlewania, złączki do węzy ogro-
dowych, 21 miotły, zraszacze ogrodowe, 25 buty robocze, 
kalosze, ubrania robocze, 35 usługi sprzedaży hurtowej na-
rzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi 
sprzedaży hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów 
do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednic-
twem środków elektronicznych, zwłaszcza internetu narzę-
dzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi 
elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych.

(210) 478034 (220) 2017 10 20
(731) NEOVTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) NEOVTRADE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów 
z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, 
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończe-
niowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotech-
nicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowe-
go i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, 
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych 
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienni-
czymi, odzieżą oraz obuwiem.

(210) 478037 (220) 2017 10 20
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLATINUM pro

(531) 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 01.13.15, 26.11.03
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje samochodowe.

(210) 478038 (220) 2017 10 20
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLATINUM ULTOR

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.11.03, 26.13.25
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do pojazdów i sprzętu 
budowlanego.

(210) 478039 (220) 2017 10 20
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLATINUM rider

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.11.03, 26.13.25, 25.07.04
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do motocykli.
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(210) 478040 (220) 2017 10 20
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLATINUM AGRO

(531) 29.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 25.01.15, 26.13.25
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje 
smarowe jako oleje hydrauliczne.

(210) 478041 (220) 2017 10 20
(731) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,   Kaźmierz
(540) CREMELLA
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, 
ser, biały ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, palusz-
ki serowe, pasty serowe i twarożki do pieczywa z różnymi 
dodatkami, desery słodkie na bazie sera, przekąski serowe 
z dodatkiem czekolady, gotowe dania na bazie sera z róż-
nymi dodatkami, 30 sos serowy, krakersy nadziewane serem 
z czekoladą, kanapki z serem i z dodatkiem czekolady, ser-
niki, ciastka serowe, pasty czekoladowe z dodatkiem sera, 
produkty na bazie czekolady, nielecznicze mączne wyroby 
cukiernicze z dodatkiem sera zawierające imitację czekolady 
lub w polewie z imitacji czekolady.

(210) 478043 (220) 2017 10 20
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLATINUM MULTI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 25.01.15, 26.13.25
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje 
smarowe jako oleje hydrauliczne.

(210) 478047 (220) 2017 10 20
(731) POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO 
AKCYJNA, Rybnik

(540) Sensit

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.15
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypo-
ślizgowy wosk do podłóg, aplikatory pasty do butów za-
wierające pastę, aromaty w aerozolu przeznaczone do po-
mieszczeń, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, 
chusteczki zawierające preparaty czyszczące, czyszczące 
rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, czyszczenie 
na sucho (preparaty do -), detergenty, detergenty do użytku 
domowego, detergenty do muszli klozetowych, detergenty 
do samochodów, detergenty do użytku domowego, deter-
genty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty 
do zmywania naczyń, detergenty do zmywania naczyń 
w zmywarkach, detergenty do zmywarek do naczyń, deter-
genty do zmywarek w postaci żelu, detergenty w piance, 
detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu 
do udrażniania rur kanalizacyjnych, gotowy wosk do po-
lerowania, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny 
do nabłyszczania podłóg, mieszanka do polerowania pod-
łóg, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki 
detergentów do czyszczenia butów, mieszanki do mycia 
okien, czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania 
obuwia], detergenty do samochodów, detergenty piorące 
do użytku w gospodarstwie domowym, dodatki do prania, 
dodatki do prania do zmiękczania wody, krem do butów, 
mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki polerujące, mie-
szanki usuwające farbę, nasączone ściereczki do polerowa-
nia, naturalne pasty do podłóg, naturalne woski do podłóg, 
obuwie (pasty do -), obuwie (wosk do -), odkamieniacze 
do użytku domowego, odplamiacz, pasta do butów, pasta 
do podłogi, pasty do butów, pasty do czyszczenia butów, 
pasty do mebli, pasty do obuwia, pasty do skór, pasty i kre-
my do butów, pasty płynne do podłóg, pianka do czyszcze-
nia, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, 
płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do prania, płyny 
do prania chemicznego, płyny do szorowania, płyny pielę-
gnacyjne, podłogi (wosk do -), pokojowe spraye zapachowe, 
polerowanie (środki do -), polerowanie (woski do -), prepara-
ty chemiczne do prania, preparaty czyszczące do czyszcze-
nia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące do dywanów, 
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące 
do stosowania na płytkach, preparaty czyszczące do skóry 
[materiału], preparaty czyszczące do samochodów, prepa-
raty czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczą-
ce w postaci pianek, preparaty do czyszczenia i polerowa-
nia skóry i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia 
tkanin, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do mycia 
do użytku domowego, preparaty do mycia przednich szyb 
samochodowych, preparaty do nadawania połysku, prepa-
raty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty do od-
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barwiania, preparaty do odnawiania i polerowania, prepa-
raty do odświeżania dywanów, preparaty do odtłuszczania 
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania 
pielęgnujące drewno, preparaty do udrażniania rur, prepa-
raty do usuwania klejów, preparaty do usuwania plam do ar-
tykułów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania 
pleśni, preparaty do usuwania powłok podłogowych, pre-
paraty do usuwania tłuszczu, preparaty do usuwania wosku, 
preparaty do usuwania wosku z podłóg, preparaty do wy-
wabiania plam, preparaty do zmywania naczyń, preparaty 
myjące, preparaty odtłuszczające do celów domowych, pre-
paraty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, preparaty 
wybielające do użytku domowego, produkty do udrażniania 
odpływów i zlewów, produkty do usuwania plam, proszek 
do zmywarek, rdza (preparaty do usuwania -), rdzy (prepara-
ty do usuwania -), roztwory do czyszczenia szkieł okularów, 
roztwory do szorowania, roztwory o właściwościach szoru-
jących, ściereczka do wycierania szkła, ściereczki do czysz-
czenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki 
nasączane detergentami, do czyszczenia, ściereczki nasączo-
ne preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, ście-
reczki nasączone środkiem do zmywania naczyń, ściereczki 
nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, 
spraye zapachowe do odświeżania tkanin, spryskiwacze 
szyb samochodowych (płyny do -), środek do czyszczenia 
czajników, środek do czyszczenia mebli, środek do polero-
wania chromu, środek do polerowania mebli, środek do usu-
wania wosku z podłóg, środek zmiękczający do tkanin, środki 
czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa do-
mowego, środki czyszczące do kamienia, środki czyszczące 
do metalu, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące 
do usuwania plam, środki czyszczące do użytku domowego, 
środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące w sprayu 
do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu do tek-
styliów, środki do czyszczenia chromu, środki do czyszczenia 
dywanów, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], środki 
do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki do czysz-
czenia tapicerki, środki do czyszczenia toalet, środki do my-
cia szkła, środki do płukania do zmywarek, środki do płuka-
nia do zmywarek do naczyń, środki do polerowania, środki 
do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania skóry, 
środki do polerowania w aerozolu, środki do usuwania ka-
mienia, środki do usuwania plam, środki do usuwania rdzy, 
środki do usuwania warstw wykończeniowych podłóg, środ-
ki do usuwania wosku, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do szorowania], środki do zmywania naczyń, środ-
ki konserwujące do skóry, środki nadające połysk do czysz-
czenia okien, środki w aerozolu do obuwia, substancje czysz-
czące do użytku domowego, substancje do szorowania, 
szampony do czyszczenia dywanów, uniwersalny proszek 
do szorowania, wosk do butów, wosk do parkietów, wosk 
do podłóg, wosk do polerowania, wosk polerski, 5 antybak-
teryjne pieniące się środki do mycia, antybakteryjne środki 
do mycia, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakte-
ryjnymi, chusteczki odkażające, pleśń [preparaty chemiczne 
do zwalczania -], płyny dezynfekujące [inne niż mydło], pre-
paraty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, preparaty dezodorujące do dywanów, 
preparaty do zwalczania pleśni, preparaty grzybobójcze 
do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia nasączone 
środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, spraye 
odświeżające do pomieszczeń, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki dezynfekujące, którymi nasą-
czane są chusteczki, żele antybakteryjne.

(210) 478065 (220) 2017 10 23
(731) PETROBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) PETROBOS PALIWA CYSTERNY TRANSPORT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 01.15.05
(510), (511) 4 alkohol jako paliwo, oleje przemysłowe i tłusz-
cze, materiały oświetleniowe, smary, paliwa, w tym benzyny 
i paliwa do silników diesla, świece woskowe, 39 magazyno-
wanie towarów dla osób trzecich, transport drogowy towa-
rów dla osób trzecich, wynajem i dzierżawa pojazdów.

(210) 478067 (220) 2017 10 23
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) CLIVAX
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki, kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych,  mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne,  środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki  do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
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farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające.

(210) 478077 (220) 2017 10 23
(731) BABRAJ PAWEŁ BAMET, Wielka Wieś
(540) bamet

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 wyroby metalowe, barierki ochronne meta-
lowe, belki metalowe, boazerie metalowe, bramy metalo-
we, drabiny metalowe, 7 bębny, cylindry do maszyn, czopy, 
filtry, formy, korbowody do maszyn, korby, krążki, łańcuchy 
do podnośników, maszyny do filtrowania, maszyny do gra-
werowania, maszyny do gwintowania, maszyny do miesza-
nia, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny przemysłowe 
do produkcji papierosów, obudowy łożysk do maszyn, osie 
do maszyn, osłony do maszyn, podajniki, podstawy maszyn, 
prasy. prowadnice do maszyn, przenośniki, rozdrabniacze, 
stoły do maszyn, suporty, tłoki, uchwyty, wałki drukarskie 
do maszyn, wibratory, wieszaki, wymienniki ciepła, 37 insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja i urządzenia 
wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacja i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, regeneracja maszyn zużytych lub częścio-
wo zniszczonych, 40 chromowanie, cynowanie, dezodoryza-
cja powietrza, drukowanie, frezowanie, grawerowanie, infor-
macja o obróbce metali, kowalstwo, laminowanie, lutowanie, 
magnesowanie, niklowanie, obróbka drewna, obróbka me-
tali, oczyszczanie powietrza, odlewanie metali, odpuszcza-
nie metali, piaskowanie, piłowanie materiałów, pokrywanie 
kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie 
galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie, srebrzenie, szli-
fowanie, ścieranie, trasowanie laserem, usługi spawalnicze, 
złocenie, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, 
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów i sympozjów oraz warsztatów, tłumaczenia, usługi 
projektowania inne niż do celów reklamowych, usługi prze-
kwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie opracowania 
graficznego inne niż do celów reklamowych, usługi w zakre-
sie tłumaczeń ustnych.

(210) 478117 (220) 2017 10 23
(731) KALICKI MACIEJ MK DESIGN, Lębork
(540) R RIVETING PERFORMANCE Quality & Innovation

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.23
(510), (511) 7 arkusze ścierne będące częściami maszyn 
lub narzędzi elektrycznych, automatyczne maszyny tnące, 
automatyczne szlifierki, bezprzewodowe wiertarki elek-
tryczne, bruzdownice [obrabiarki], brzeszczoty do pił ma-
szynowych, brzeszczoty do pił tarczowych, brzeszczoty 
do pił wyrzynarek [części do maszyn], brzeszczoty pił [części 
maszyn], brzeszczoty pił do metalu do maszyn, brzeszczoty 
pił do użytku z elektronarzędziami, cięcie łukiem elektrycz-
nym (urządzenia do -), diamentowe wiertła do maszyn, 
elektronarzędzia, elektryczne maszyny do ostrzenia narzę-

dzi, elektryczne maszyny do ścinania, elektryczne maszyny 
do wiercenia, elektryczne maszyny obrotowe, elektryczne 
młoty udarowe, elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, 
elektryczne narzędzia ręczne, elektryczne narzędzia wiert-
nicze, elektryczne piły do cięcia chodników, elektryczne 
piły do drewna, elektryczne piły łańcuchowe, elektryczne 
przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne, przenośne 
maszyny wiertnicze, elektrycznie napędzane zszywacze, 
frezarki, frezarki do drewna, frezarko-wiertarki, gwintow-
niki maszynowe, gwoździarki, gwoździarki elektryczne, 
końcówki ścierne do użytku z maszynami, końcówki tnące 
[części do maszyn], łańcuchy do pił, maszyny do cięcia, ma-
szyny do docierania, maszyny do grawerowania, maszyny 
do gwintowania, maszyny do nitowania, maszyny do okra-
wania, maszyny do produkcji złączy, maszyny do rozdrab-
niania, maszyny do splatania, maszyny do szlifowania [elek-
tryczne], maszyny do wkładania elementów złącznych, 
maszyny do zszywania, maszyny do zszywania drutem, 
maszyny do żłobienia, maszyny i urządzenia do przetwarza-
nia i przygotowywania żywności i napojów, maszyny i urzą-
dzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki 
powierzchni, maszyny kruszące, maszyny ścierne, maszyny 
wiertnicze, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania 
i łączenia, miniaturowe elektronarzędzia, miniaturowe elek-
tronarzędzia stanowiące części zestawów, młotki nitowni-
cze [narzędzia elektryczne], młotki nitownicze pneumatycz-
ne, młotki pneumatyczne [ręczne], młoty pneumatyczne, 
młoty wiertnicze, narzędzia aktywowane mechanicznie, na-
rzędzia do cięcia metalu [maszyny], narzędzia elektryczne, 
narzędzia hydrauliczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia 
napędzane hydraulicznie, narzędzia napędzane mechanicz-
nie, narzędzia napędzane silnikowo, narzędzia obrotowe 
[maszyny], narzędzia obsługiwane mechanicznie, narzędzia 
pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne [maszyny], narzę-
dzia podręczne mechaniczne, narzędzia podręczne z na-
pędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym, 
narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, narzędzia 
ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne z napę-
dem pneumatycznym, narzędzia tnące [maszyny] w formie 
wierteł, narzędzia tnące z napędem elektrycznym, narzędzia 
wiertnicze [obrabiarki], nasadowe klucze [maszyny], nitow-
nice, nitownice [maszyny], nitownice [narzędzia elektrycz-
ne], obciskarki [maszyny], obrabiarki do cięcia, obrabiarki 
do frezowania, obrabiarki do odcinania, obrabiarki do szlifo-
wania, obrabiarki do żłobienia, ostrza do narzędzi elektrycz-
nych, pilarki do drewna, pilarki do drewna, pilniki [narzędzia 
obsługiwane elektrycznie], piły elektryczne, piły ręczne 
silnikowe, piły ręczne, elektryczne, piły silnikowe, piły tar-
czowe, piły z napędem mechanicznym, precyzyjne narzę-
dzia do żłobienia [części do maszyn], precyzyjne narzędzia 
do żłobienia [maszyny], precyzyjne noże tokarskie [części 
maszyn], precyzyjne noże tokarskie [maszyny], precyzyj-
ne obrabiarki do cięcia materiałów, precyzyjne obrabiarki 
do cięcia przedmiotów obrabianych, precyzyjne przecinaki 
[części maszyn], precyzyjne przecinaki [maszyny], precyzyj-
ne śrubokręty elektryczne, przecinarki [obrabiarki], prze-
mysłowe narzędzia pneumatyczne, przemysłowe wiertła 
[maszyny], przenośne narzędzia elektryczne, przenośne na-
rzędzia pneumatyczne, ręczne narzędzia bezprzewodowe 
z napędem elektrycznym, ręczne wiertarki elektryczne, ro-
boty przemysłowe do obróbki drewna, szlifierki, śrubokręty 
elektryczne, śrubokręty, pneumatyczne, świdry [maszyny], 
świdry pneumatyczne, świdry wiertnicze [części maszyn], 
tarcze do polerowania [części do maszyn], tarcze tnące 
do użytku z narzędziami elektrycznymi, wiertarki będące 
bezprzewodowymi narzędziami z napędem elektrycznym, 
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wiertarki elektryczne, wiertarki i części do nich, wiertarki 
pneumatyczne [ręczne], wiertarki ręczne elektryczne, wier-
tarki sterowane numerycznie, wiertarki stołowe, wiertarki 
udarowe, wiertła do wiertarek elektrycznych, wkrętarki elek-
tryczne, zszywacze elektryczne, 35 administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, organizowanie prezentacji 
osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprze-
dażą produktów, pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, po-
zyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozy-
skiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz 
innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kup-
na i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób 
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie 
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pre-
zentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, promocja sprzedaży, promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem 
imprez promocyjnych, usługi handlu elektronicznego, mia-
nowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drobnymi wyro-
bami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drobnymi wyrobami niemetalowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z maszynami i urządzeniami do ob-
róbki i przetwórstwa, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z maszynami rolniczymi, do robót ziemnych i budowla-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi 
materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi 
materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznie sterowa-
nymi narzędziami i przyrządami do obróbki materiałów, 
budowlanymi, do naprawy i konserwacji, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami i innymi 
artykułami służącymi do przenoszenia, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z drobnymi wyrobami metalowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z drobnymi wyrobami 
niemetalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ma-
szynami i urządzeniami do obróbki i przetwórstwa, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z maszynami rolniczymi, 
do robót ziemnych i budowlanych, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z metalowymi materiałami i elementami 
budowlanymi i konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z niemetalowymi materiałami i elementami bu-
dowlanymi i konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznie sterowanymi narzędziami i przyrządami 
do obróbki materiałów, budowlanymi, do naprawy i konser-
wacji, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi na-
rzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urzą-
dzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy.

(210) 478120 (220) 2017 10 23
(731) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, BIAŁYSTOK
(540) ARCTIC POWER
(510), (511) 4 gazy płynne do stosowania do celów domo-
wych, gazy płynne do stosowania w pojazdach mechanicznych.

(210) 478121 (220) 2017 10 23
(731) HUTNIK MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK 

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL 
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa Górnicza

(540) ZWIĄZEK ZAWODOWY HUTNIK

(531) 26.01.22, 26.13.25, 24.15.03, 24.15.11, 24.15.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 9 podkładki po myszy, 14 medale, 16 gazety, 
afisze, plakaty, broszury, papier firmowy, banery wystawowe, 
21 kubki ceramiczne, szklanki, kufle, 24 sztandary, tekstyl-
ne flagi, proporce, 25 podkoszulki, koszulki, czapki, polary, 
35 dystrybucja materiałów reklamowych takich jak próbki, 
druki, prospekty, broszury reklamowe, usługi reklamowe, 
usługi marketingowe, usługi promocyjne (strona interneto-
wa), 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów, 
doradztwo zawodowe, edukacja, nauczanie, 42 udostępnia-
nie miejsca na serwerach (strona internetowa), 45 ochrona 
praw pracowniczych.

(210) 478126 (220) 2017 10 23
(731) SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
(540) DUCH GÓR
(510), (511) 32 piwo.

(210) 478127 (220) 2017 10 23
(731) SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
(540) LICZYRZEPA
(510), (511) 32 piwo.

(210) 478130 (220) 2017 10 23
(731) WALENDZIEWSKI KRZYSZTOF, Winnica
(540) WALKRYS

(531) 26.02.05, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z persone-
lem, zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi rekrutacji perso-
nelu, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi 
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doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem 
hotelami, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, 36 po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, 37 sprzątanie 
budynków użyteczności publicznej, sprzątanie budynków 
i terenów przemysłowych, sprzątanie hoteli, sprzątanie biur, 
sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzą-
tanie domów mieszkalnych, sprzątanie zakładów przemy-
słowych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie budynków 
i terenów przemysłowych, 43 usługi hotelowe, 45 usługi 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usługi detektywistyczne, usługi prawne.

(210) 478131 (220) 2017 10 23
(731) EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Lipa
(540) herbapect
(510), (511) 32 syropy do napojów, napoje bezalkoholowe.

(210) 478132 (220) 2017 10 23
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) JURAPARK

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 dystrybucja energii, dystrybucja wody, rezer-
wacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, 
transport autobusowy, usługi kierowców, usługi transportu 
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizo-
wania wycieczek, wynajem autokarów, wynajem samo-
chodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajem 
koni, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (szkole-
nie), organizowanie konkursów (edukacja i rozrywka), pla-
nowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
sport (wypożyczanie sprzętu), usługi muzeów, usługi parków 
rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wa-
kacyjnych, wystawianie spektakli na żywo.

(210) 478133 (220) 2017 10 23
(731) MAX-FLIZ HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) max home CERAMIC

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, 19 płyty brukowe, nieme-
talowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki ścienne, nie-
metalowe, płytki podłogowe, niemetalowe, płytki ceramicz-
ne, płyty cementowe, wyroby kamieniarskie, kamień, kamień 
budowlany.

(210) 478134 (220) 2017 10 23
(731) ĆWIKILEWICZ MAREK, DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS 

SPÓŁKA CYWILNA,  Kraków
(540) INSOLIO
(510), (511) 11 systemy wentylacyjne, instalacje do filtracji 
powietrza i klimatyzacji, wyciągi powietrza, regulatory wy-
datku powietrza, nawiewniki, nawiewniki higrosterowane, 
nawiewniki okienne szczelinowe wyposażone w filtr anty-
smogowy, filtry do oczyszczania powietrza, filtry powietrza 
do nawiewników okiennych szczelinowych, kratki wywiew-
ne, kratki wyciągowe, elementy systemów wentylacyjnych, 
aparatura do wentylacji, wentylatory, klimatyzatory, elemen-
ty systemów klimatyzacyjnych, urządzenia klimatyzacyjne, 
urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła, urządzenia 
do ogrzewania, grzejniki, instalacje, systemy, urządzenia 
i aparaty oczyszczające powietrze, nawiewniki nadokienne.

(210) 478137 (220) 2017 10 23
(731) GRUCA ZBIGNIEW CT CHEMIE TECHNIK POLSKA, 

Mysłowice
(540) CTx
(510), (511) 1 silikony, chłodziwa, koncentraty odtłuszczają-
co-czyszczące, trawiące, kleje, preparaty dla spawalnictwa, 
alkaliczne płyny trawiące, roztwory trawiące do galwaniza-
cji, alkaliczne związki żrące, alkaloidy, chemikalia do wyrobu 
emalii, z wyjątkiem pigmentów, chromowe sole, chromowy 
kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, 
dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne di 
iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do olejów, 
dodatki chemiczne do paliwa, enzymy do celów chemicz-
nych, enzymy do celów przemysłowych, gliceryna do celów 
przemysłowych, glikol, katalizatory, kąpiele galwaniczne, 
kleje, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemy-
słu, kwasy, metale alkaliczne, mydła [metaliczne] do celów 
przemysłowych, olejowe spoiwa [kity, lepiki], płyn przeciw 
zamarzaniu, płyny do odsiarczania akumulatorów elek-
trycznych, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne, inne 
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty 
do lutowania, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, 
preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produk-
cyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, pre-
paraty do utwardzania metali, sole [preparaty chemiczne], 
sole do celów przemysłowych, spoiwa [metalurgia], spoiwa 
do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], 
spoiwa odlewnicze, substancje powierzchniowo czynne, 
substancje żrące do celów przemysłowych, środki chemicz-
ne dla przemysłu, środki chemiczne do oczyszczania oleju, 
środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergują-
ce olej, środki korozyjne, środki zmiękczające wodę, woda 
destylowana, silikony, odkamieniacze do użytku przemysło-
wego, preparaty odkamieniające do celów przemysłowych, 
środki chemiczne (inne niż do gospodarstwa domowego) 
w postaci płynu do użytku jako odkamieniacze, odkamie-
niacze, inne niż do użytku domowego, środki do uzdatniania 
wody, preparaty do uzdatniania wody, chemikalia do uzdat-
niania wody, bakterie do uzdatniania wody, 2 dla prepara-
tów odrdzewiających, koncentraty pasywujące i środki anty-
korozyjne, preparaty smarne,  oleje przeciwrdzewne, woski 
antykorozyjne, papiery antykorozyjne, smary antykorozyjne, 
preparaty i mieszanki antykorozyjne, powłoki antykorozyjne, 
oleje zawierające dodatki antykorozyjne, produkty antyko-
rozyjne do metali, powłoki w sprayu antykorozyjne, środki 
zabezpieczające przed rdzą, utrwalacze (lakiery), powłoki 
zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, pre-
paraty ochronne do metali, lakiery w sprayu, 7 urządzenia 
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do czyszczenia parowe, urządzenia do malowania, urzą-
dzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napo-
wietrzania wody, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia 
do zagęszczania odpadów, urządzenia do zasilania kotłów 
maszynowych, urządzenia odkamieniające do kotłów, urzą-
dzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia 
wiertnicze, pływające lub niepływające, ultradźwiękowe 
przyrządy czyszczące do użytku przemysłowego, pistolety 
natryskowe {maszyny}, narzędzia natryskowe, elektryczne 
pistolety natryskowe, 11 urządzenia chłodzące, urządze-
nia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia 
do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dez-
odoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia 
do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia 
do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, 
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do schładzania wody, 
urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do ujęcia 
wody, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia grzejne do odmrażania 
szyb w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów, urzą-
dzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświe-
tleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia joni-
zujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia kli-
matyzacyjne, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urządze-
nie dezynfekujące do celów medycznych, 35 organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, reklama, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie 
sprzedażą, promocja sprzedaży, udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów,  negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czysz-
czenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparata-
mi do czyszczenia, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz 
i zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, mycie, naprawa pomp, 
usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, zabezpieczanie pojazdów przed 
rdzą, zabezpieczanie przed korozją, czyszczenie maszyn, 
czyszczenie zbiorników, czyszczenie silników elektrycznych, 
czyszczenie urządzeń domowych, dezynfekcja, czyszczenie 
instalacji wodociągowych, czyszczenie przemysłowe budyn-
ków, czyszczenie zbiorników na wodę.

(210) 478147 (220) 2017 10 24
(731) SANT-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SANT-TECH

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, 
ostrzące i do obróbki powierzchni.

(210) 478168 (220) 2017 10 25
(731) PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) ROKAnol
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu i nauki, składniki i półprodukty chemiczne przezna-
czone dla budownictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, 
włókiennictwa, przemysłu farmaceutycznego, kosmetycz-
nego, barwnikarskiego, celulozowo-papierniczego, metalo-
wego, spożywczego, wydobywczego, farb i lakierów, emul-
gatory, detergenty, dyspergatory, flokulanty, plastyfikatory, 
tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw 
sztucznych, surfaktanty, związki i preparaty chemiczne 
do stosowania jako środki pomocnicze w różnych gałę-
ziach przemysłu, dodatki chemiczne, chemikalia przemysło-
we, preparaty do konserwowania artykułów spożywczych 
i przemysłowych.

(210) 478191 (220) 2017 10 25
(731) EGEN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) EGEN HOME DESIGN

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.11, 26.03.04
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, baterie mieszające 
do rur wodociągowych, bidety, deski sedesowe, dozowniki 
środków odkażających w toaletach, instalacje do zaopatry-
wania w wodę, instalacje grzewcze, kaloryfery elektryczne, 
kominki, krany, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
muszle klozetowe, natryski, prysznice, pisuary jako armatura 
sanitarna, spłuczki ustępowe, umywalki jako części instalacji 
sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urzą-
dzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne 
do ogrzewania, wanny, wanny spa, zaślepki do grzejników, 
zlewozmywaki, sanitarne instalacje i aparatura, brodziki, bro-
dziki prysznicowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, urzą-
dzenia kompaktowe zestawione z miski ustępowej i płuczki 
ceramicznej, zlewy, baterie: umywalkowe, wannowe, prysz-
nicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, zlewozmywako-
we, osprzęt i wyposażenie do wanien łazienkowych, obudo-
wy do wanien, wanny z hydromasażem, kabiny prysznicowe 
z hydromasażem, systemy hydromasażu, panele i akcesoria 
do hydromasażu, kabiny natryskowe, drzwi prysznicowe 
do kabin, grzejniki łazienkowe, dozowniki środków odkażają-
cych w toaletach, przyciski do zaworów spłukujących, zawo-
ry spłukujące, suszarki łazienkowe do rąk, 19 elementy wy-
kończeniowe budowlane niemetalowe, listwy niemetalowe, 
płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe dla budownic-
twa, warstwy izolujące z korka pod podłogi, podłogi parkie-
towe wykonane z korka, płytki kamienne, płytki ceramiczne, 
glazura, terakota, gres, płytki drewniane, płytki chodnikowe, 
niemetalowe materiały okładzinowe, korek aglomerowany 
do budownictwa, 27 płytki podłogowe wykonane z korka, 
tapety z korka, maty korkowe, 35 usługi prowadzenia sprze-
daży następujących towarów: akcesoria łazienkowe, baterie 
mieszające do rur wodociągowych, bidety, deski sedesowe, 
dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje 
do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, kaloryfery 
elektryczne, kominki, krany, łazienkowe instalacje wodno-
-kanalizacyjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice, pisuary 
jako armatura sanitarna, spłuczki ustępowe, umywalki jako 
części instalacji sanitarnych, urządzenia do celów sanitar-
nych, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do suszenia rąk 
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do toalet, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządze-
nia elektryczne do ogrzewania, wanny, wanny spa, zaślepki 
do grzejników, zlewozmywaki, sanitarne instalacje i apara-
tura, brodziki, brodziki prysznicowe, zbiorniki do płuczek 
ustępowych, urządzenia kompaktowe zestawione z miski 
ustępowej i płuczki ceramicznej, zlewy, baterie: umywalko-
we, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bideto-
we, zlewozmywakowe, osprzęt i wyposażenie do wanien ła-
zienkowych, obudowy do wanien, wanny z hydromasażem, 
kabiny prysznicowe z hydromasażem, systemy hydromasa-
żu, panele i akcesoria do hydromasażu, kabiny natryskowe, 
drzwi prysznicowe do kabin, grzejniki łazienkowe, dozowniki 
środków odkażających w toaletach, przyciski do zaworów 
spłukujących, zawory spłukujące, suszarki łazienkowe do rąk, 
dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki ręczników papie-
rowych, dozowniki papieru toaletowego, kubły na śmieci, 
uchwyty na gąbki, kubki, szczoteczki do zębów, papier to-
aletowy, ręczniki, naczynia z tworzyw sztucznych do użytku 
w gospodarstwie domowym, przybory z tworzyw sztucz-
nych do użytku w gospodarstwie domowym, przybory 
toaletowe, wanienki dla niemowląt przenośne, dozowniki 
ręczników niemetalowe, kosze niemetalowe, lustra, meble 
łazienkowe, półki, siedziska do kabin prysznicowych, osprzęt 
do mebli niemetalowy, parawany, tablice korkowe, elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, listwy niemetalo-
we, niemetalowe, płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe 
dla budownictwa, warstwy izolujące z korka pod podłogi, 
podłogi parkietowe wykonane z korka, płytki kamienne, 
płytki ceramiczne, glazura, terakota, gres, płytki drewniane, 
płytki chodnikowe, niemetalowe materiały okładzinowe, 
korek aglomerowany do budownictwa, płytki podłogowe 
wykonane z korka, tapety z korka, maty korkowe, agencje 
importowo-eksportowe, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, reklama.

(210) 478193 (220) 2017 10 24
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SUPER SPORTOWIEC

(531) 03.07.17, 23.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, sta-
tuetki wykonane ze stopów metali nieszlachetnych, statuet-
ki wykonane z brązu, statuetki z metali nieszlachetnych, sta-
tuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, rzeźbione 
puchary pamiątkowe wykonane z metali nieszlachetnych, 
9 urządzenia do transmisji, urządzenia do transmisji obrazu, 
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do bezprze-
wodowej transmisji radiowej, gazety elektroniczne do po-
brania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Inter-
netu, książki elektroniczne do pobrania, publikacje 
elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie elek-
tronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobra-
nia w postaci magazynów, publikacje tygodniowe 
ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, tygodniowe 

publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 
14 puchary z metali szlachetnych, puchary pamiątkowe wy-
konane z metali szlachetnych, statuetki wykonane z metali 
półszlachetnych, statuetki wykonane z kamieni półszlachet-
nych, ozdoby z metali szlachetnych [statuetki,] figurki [statu-
etki] z metali szlachetnych, statuetki z metali szlachetnych, 
statuetki z metali szlachetnych i ich stopów, 16 książki, pu-
blikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje dru-
kowane, publikacje periodyczne drukowane, drukowane 
komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały dru-
kowane], drukowane zaproszenia, periodyki drukowane, 
ulotki drukowane, biuletyny [materiały drukowane], druko-
wane dyplomy [nagrody], drukowane nagrody, gazety, ga-
zety codzienne, magazyny z programem telewizyjnym, 
21 statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuetki, 
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materia-
łów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 
statuetki z kryształu, statuetki z porcelany, statuetki ze szkła, 
ceramiczne statuetki, 35 reklama, w tym promowanie pro-
duktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z między-
narodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, organizowanie przestrzeni 
reklamowej w gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamo-
wej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach 
i magazynach, reklama, reklama i marketing, reklama w cza-
sopismach, reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie 
danych związanych z reklamą, reklama za pomocą marke-
tingu bezpośredniego, reklama online poprzez komputero-
we sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi 
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promo-
wanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyj-
ne, usługi przetwarzania danych online, publikowanie mate-
riałów reklamowych online, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, organizowanie sub-
skrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, roz-
powszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci 
komunikacyjnej online w Internecie, promowanie sprzedaży 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materia-
łów drukowanych i konkursy promocyjne, organizacja kon-
kursów w celach reklamowych, reklamy prasowe (przygoto-
wywanie -), usługi reklamy prasowej, doradztwo dotyczące 
reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy prasowej, rekla-
ma w prasie popularnej i profesjonalnej, 38 udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, udzielanie dostępu 
do telewizji internetowej, fora [pokoje rozmów] dla serwi-
sów społecznościowych, usługi elektronicznej agencji pra-
sowej, usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi trans-
misji cyfrowe, usługi transmisji audiowizualnej, usługi 
transmisji wideo, usługi transmisji kablowej, usługi elektro-
nicznej transmisji głosu, usługi transmisji drogą satelitarną 
i kablową, usługi w zakresie elektronicznej transmisji obra-
zów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi 
bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, usługi 
łączności w zakresie elektronicznej transmisji danych, usługi 
cyfrowej transmisji danych audio i wideo, emisja telewizyj-
na, emisja radiowa, emisja programów telewizyjnych za po-
średnictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych 
i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub [VOD] 
i telewizji za opłatą [pay-per-view], przesyłanie informacji 
drogą online, zapewnianie dostępu do treści multimedial-
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nych online, udostępnianie online forów do przesyłania wia-
domości między użytkownikami komputerów, 41 usługi in-
formacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, 
udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowy-
mi, imprezy kulturalne, rezerwacja sal na imprezy rozrywko-
we, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne 
imprezy rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne 
oraz programy z nagrodami, organizowanie ceremonii roz-
dania nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, 
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania na-
gród, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osią-
gnięcia, realizacja transmisji radiowych, publikowanie gaze-
ty dla klientów w Internecie, wydawanie gazet, publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie multi-
medialne magazynów, czasopism i gazet, wypożyczanie 
gazet i czasopism, publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
produkcja widowisk, organizacja widowisk, widowiska mu-
zyczne, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja 
widowisk na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, orga-
nizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie 
widowisk w celach rozrywkowych, widowiska nadawane 
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, usługi w zakresie 
produkcji widowisk na żywo, usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, rezerwowanie miejsc na pokazy i im-
prezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na im-
prezy sportowe, świadczenie usług sprzedaży biletów z od-
biorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe 
i kulturalne, konkursy (organizowanie -) [edukacja lub roz-
rywka], organizowanie konkursów, produkcja konkursów 
sportowych, prowadzenie konkursów w Internecie, organi-
zacja imprez i konkursów sportowych, rozrywka interaktyw-
na online, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], 
publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, udostęp-
nianie filmów online nie do pobrania, publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), 
udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z in-
ternetowych baz danych, udostępnianie multimedialnych 
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług tele-
wizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i onli-
ne, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośred-
nictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i online, udzielanie informacji na te-
mat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem 
sieci online i Internetu, publikacje multimedialne, multi-
medialne wydania gazet, multimedialne wydania czaso-
pism, multimedialne wydania magazynów, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie roz-
rywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnia-
nie rozrywki multimedialnej za pomocą strony interneto-
wej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą 
strony internetowej, usługi rozrywkowe w postaci progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery 
internetowej, przygotowywanie serwisów informacyjnych 
do emisji, konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozryw-
ka], organizowanie konkursów, organizowanie konkursów 
sportowych, produkcja konkursów sportowych, prowadze-
nie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizacja imprez i konkursów 
sportowych, organizowanie konkursów za pośrednictwem 
Internetu, organizowanie i prowadzenie konkursów [eduka-
cyjnych lub rozrywkowych], usługi w zakresie gier elektronicz-
nych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu.

(210) 478196 (220) 2017 10 24
(731) GAŃSKI TOMASZ HOMESOFT, Gdańsk
(540) justjoin.it
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, rozpowszechnianie reklam, prowadzenie portalu 
dotyczącego pośrednictwa pracy, agencje informacji han-
dlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, opracowywanie CV dla 
osób trzecich, reklama, rekrutacja personelu, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, projektowanie materiałów reklamowych, usługi 
public relations.

(210) 478198 (220) 2017 10 24
(731) XPERIENCE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) xperience CORPORATE EVENTS

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.15, 26.13.01
(510), (511) 39 transport podróżnych, transport powietrzny, 
rezerwacja podróży, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja 
miejsc na podróże, rezerwacja, transport, transport pasażer-
ski, turystyka, 41 organizowanie i obsługa konferencji, pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, 
prowadzenie kongresów, organizowanie balów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 43 organizowa-
nie wycieczek, wypożyczanie samolotów, rezerwacja miejsc 
w hotelach.

(210) 478203 (220) 2017 10 25
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) Vital drink



98 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2017

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazo-
wane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub 
warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stoło-
we, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, 
owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbe-
ty, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków 
i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przy-
gotowania napojów, koncentraty napojów, esencja do napo-
jów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami 
i minerałami.

(210) 478204 (220) 2017 10 25
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) Vital coffee

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazo-
wane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub 
warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stoło-
we, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, 
owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbe-
ty, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków 
i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przy-
gotowania napojów, koncentraty napojów, esencja do napo-
jów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami 
i minerałami.

(210) 478207 (220) 2017 10 25
(731) CUSTOM CUBE T. STĘPIEŃ P. KODYRA 

SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) custom cube

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe jako element nośny 
dla: mebli, zabudów szklanych, obudów multimedialnych, 
elementów aranżacji wnętrz, gablot muzealnych, elemen-
ty wykonane z blach metalowych jako poszycie dla, mebli, 
zabudów szklanych, obudów multimedialnych, elementów 
aranżacji wnętrz, gablot muzealnych, 19 konstrukcje z drew-
na i materiałów drewnopochodnych jako element nośny dla: 
mebli, zabudów szklanych, obudów multimedialnych, ele-
mentów aranżacji wnętrz (scenografii), gablot muzealnych, 
20 meble do wyposażania domu i biura oraz do przestrzeni 
publicznej (tj. do obiektów takich jak muzea, galerie sztuki, 
ośrodki kultury, biblioteki publiczne, teatry, uniwersytety, 

obiekty sakralne) w tym: meble z drewna, meble z mate-
riałów drewnopochodnych, meble z tworzyw sztucznych, 
meble ze szkła, meble z metalu, 37 wykonywanie prac bu-
dowlanych (remontowo-budowlanych) oraz wykończenio-
wych, modernizacja przestrzeni w tym demontaż starego 
wyposażenia, usuwanie przegród budowlanych, demontaż 
starych instalacji elektrycznych /wod-kan/, sieci informatycz-
nych oraz wykonanie nowych instalacji, demontaż i montaż 
stolarki budowlanej oraz elementów wyposażenia wnętrz, 
42 projektowanie: mebli, gablot muzealnych, scenografii 
jako elementu wyposażenia wystaw muzealnych, obudów 
multimedialnych, zabudów szklanych, instalacji elektrycz-
nych, instalacji wodno- kanalizacyjnych, sieci informatycz-
nych, wystaw muzealnych, elementów wyposażenia wnętrz, 
opracowywanie scenariuszy wystaw, opracowywanie sce-
nariuszy funkcjonalno-użytkowych dla elementów wystaw 
oraz wyposażenia wnętrz, opracowywanie kosztorysów in-
westorskich dla: mebli, gablot muzealnych, scenografii mu-
zealnych, wystaw, zabudów szklanych, instalacji elektrycz-
nych /wod-kan/ informatycznych, elementów wyposażenia 
wnętrz.

(210) 478234 (220) 2017 10 26
(731) GŁĄB IRENA DOM DLA KAŻDEGO, Kaniów
(540) DOM DLA KAŻDEGO

(531) 07.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 po-
średnictwo w sprawach majątku nieruchomego, 37 budow-
nictwo, doradztwo budowlane.

(210) 478240 (220) 2017 10 26
(731) PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice
(540) NOTERA

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy do cia-
ła, kosmetyki do pielęgnacji skóry,  płyny do pielęgnacji skóry, 
zioła do kąpieli, 16 obrazy i zdjęcia, 30 wyroby cukiernicze 
i piekarnicze, wyroby czekoladowe, słodycze, produkty zbo-
żowe, zioła suszone, 31 zioła świeże, zioła ogrodowe świeże, 
świeże zioła dla celów spożywczych, 41 szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, usługi w zakresie: rozrywki i rekreacji, or-
ganizacji wypoczynku, organizacji imprez sportowych, orga-
nizacji szkoleń, wypożyczania sprzętu sportowego, 43 bary, 
doradztwo kulinarne, usługi gastronomiczne, usługi świad-
czone przez kawiarnie i restauracje, usługi hotelowe, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, organizacja przyjęć weselnych (catering), imprezy 
firmowe (zapewnienie jedzenia i napojów), organizowanie 
bankietów, 44 usługi w zakresie odnowy biologicznej, pro-
wadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych i salo-
nów piękności, fryzjerstwo, fizjoterapia, pielęgnacja urody 
dla ludzi, usługi saun, usługi solarium, usługi SPA.

(210) 478247 (220) 2017 10 26
(731) SUPERINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
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(540) Biolane Pharm

(531) 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 5 suplementy 
diety dla ludzi, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, 
leczniczy krem do twarzy.

(210) 478332 (220) 2017 10 27
(731) FLOREK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  Wolsztyn
(540) FLOREK
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościa-
mi, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w handlu mieszkaniami, 37 kontrola pojazdów 
przed przeprowadzeniem naprawy, naprawa i konserwacja 
pojazdów lądowych, 39 transport samochodowy, spedycja, 
42 kontrola techniczna pojazdów.

(210) 478333 (220) 2017 10 27
(731) FLOREK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  Wolsztyn
(540) FLOREK GROUP EST. 1991 Trust family. It’s easy.

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościa-
mi, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w handlu mieszkaniami, 37 kontrola pojazdów 
przed przeprowadzeniem naprawy, naprawa i konserwacja 
pojazdów lądowych, 39 transport samochodowy, spedycja,  
42  kontrola techniczna pojazdów.

(210) 478380 (220) 2017 10 30
(731) RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RAVELO
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 478381 (220) 2017 10 30
(731) RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ALEMOTO
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 478387 (220) 2017 10 30
(731) PARTNER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PARTNER

(531) 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 26.11.07, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe 
i reasekuracyjne, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, usługi 
agencji ubezpieczeniowych, maklerstwo ubezpieczeniowe, 
informacja o ubezpieczeniach, doradztwo ubezpieczenio-
we, wycena finansowa majątku ruchomego i nieruchomego 
dla celów ubezpieczeń, likwidacja szkód ubezpieczenio-
wych, usługi finansowe i inwestycje kapitałowe związane 
z działalnością ubezpieczeniową, sponsorowanie finansowe, 
przetwarzanie płatności, tworzenie funduszy, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, do-
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ubezpieczeniowa 
wycena finansowa, analizy finansowe, operacje finansowe, 
transakcje finansowe, wszystkie wyżej wymienione usługi 
świadczone także za pośrednictwem telekomunikacji i me-
diów elektronicznych.

(210) 478400 (220) 2017 10 30
(731) ZACHARZEWSKI DARIUSZ ZAHARIO, Olsztyn
(540) Zahario

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 14 nici ze złota [biżuteria], klamry ze srebra [bi-
żuteria], biżuteria wytworzona z brązu, wpinki do klapy 
[biżuteria], biżuteria z emalii cloisonné,  biżuteria z emalii 
komórkowej, biżuteria w postaci koralików, biżuteria i wy-
roby jubilerskie, broszki pokryte złotem [biżuteria], biżuteria 
z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, 
biżuteria ze szkła sztrasowego, sztuczna biżuteria na ciało, 
biżuteria z tworzyw sztucznych, ozdoby z kości słoniowej [bi-
żuteria], biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria ze srebra 
wysokiej próby, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, 
pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, siatka z metali 
szlachetnych [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżute-
ria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], biżuteria, w tym 
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria 
wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana 
z kamieni półszlachetnych, biżuteria do kapeluszy, biżuteria 
ze złotem, szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] (biżuteria z -), 
biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], biżuteria 



100 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2017

do obuwia, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], biżuteria 
ze złota, drut złoty [biżuteria], złote nici [biżuteria], biżuteria 
z diamentami, broszki ozdobne [biżuteria], szpilki ozdobne 
[biżuteria], amulety będące biżuterią, wyroby jubilerskie [bi-
żuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria, srebrne nici [biżu-
teria], biżuteria na zamówienie, biżuteria dla dzieci, biżuteria 
na ciało, krucyfiksy jako biżuteria, biżuteria z kości słoniowej, 
nici ze srebra [biżuteria], biżuteria z kamieniami szlachetny-
mi, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria, 
zegary i zegarki, biżuteria, krzyżyki [biżuteria], bransoletki [bi-
żuteria], perły [biżuteria], biżuteria fantazyjna, fantazyjna bi-
żuteria, pierścionki [biżuteria], biżuteria damska, amulety [bi-
żuteria], biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, łańcuszki 
[biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], biżu-
teria sztuczna, biżuteria osobista, sztuczna biżuteria, jadeit 
[biżuteria], ozdoby [biżuteria], biżuteria platynowa, kamee 
[biżuteria], zawieszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], broszki [bi-
żuteria], biżuteria z kryształu, biżuteria wykonana z kamieni 
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, bi-
żuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria wyko-
nana z metali nieszlachetnych, bransoletki z tkaniny hafto-
wanej [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], 
wisiorki z bursztynu będące biżuterią, pierścionki [biżuteria] 
wykonane z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana 
z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria będąca wy-
robami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami 
z kamieni szlachetnych, breloczki do kluczy jako biżuteria 
[ozdoby], biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, wpinki do kla-
py z metali szlachetnych [biżuteria], zawieszki do bransole-
tek [biżuteria] z metali pospolitych, łańcuszki kord [biżute-
ria] wykonane z metali nieszlachetnych, krucyfiksy z metalu 
szlachetnego inne niż biżuteria, wisiorki z aglomerowanego 
bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, artykuły ozdobne 
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdob-
ne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego.

(210) 478401 (220) 2017 10 30
(731) PISARZEWSKI PAWEŁ FILIP, Łomianki
(540) słodkie hawo

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, dżemy, gala-
retki, pasty owocowe, przetwory owocowe, 30 pasty cze-
koladowe zawierające orzechy, wypieki, wyroby cukierni-
cze, desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie 
pasty do smarowania, płatki śniadaniowe zawierające miód, 
słodycze, 31 produkt rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, orzechy, orzechy świeże, orzechy 
laskowe, pistacjowe, włoski, kandyzowane, ziemne, blanszo-
wane, preparowane, jadalne, w czekoladzie, przetworzone, 
z przyprawami.

(210) 478403 (220) 2017 10 30
(731) STEFANKIEWICZ AGATA INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Poznań

(540) Dentosfera

(531) 02.03.17, 02.03.23, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.

(210) 478414 (220) 2017 10 30
(731) INFOGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) iG INFOGLASS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie, oprogramowanie do rzeczywistości roz-
szerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu in-
tegracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata 
zewnętrznego (oprogramowanie do okularów rozszerzonej 
rzeczywistości stosowane w różnych branżach), urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, urządzenia do przechowywania danych, 
optyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogra-
mowanie (integracja urządzeń rozszerzonej rzeczywistości 
z oprogramowaniem), 42 usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego (tworzenie oprogramowania 
do zastosowania w okularach rozszerzonej rzeczywistości), 
usługi naukowe i technologiczne, opracowywanie nowych 
produktów (tworzenie systemów wirtualnej rzeczywistości 
w oparciu o dostępne komponenty i oprogramowanie).

(210) 478417 (220) 2017 10 30
(731) WYSOCKI RYSZARD, Jarosław
(540) GERMIX

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciska-
cze do owoców do celów gospodarstwa domowego, krajal-
nice do chleba, miksery elektryczne do celów domowych, 
młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do-
mowe elektryczne, odkurzacze, pralki, prasownice, ubijacz-
ki elektryczne do użytku domowego, maszynki do siekania 
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mięsa, 8 maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobi-
stego, elektryczne i nieelektryczne, noże, żelazka, 9 wagi ła-
zienkowe, 10 inhalatory, termometry do celów medycznych, 
urządzenia do monitorowania tętna, 11 chłodziarki elektrycz-
ne, czajniki elektryczne, elektryczne zaparzacze do kawy, fry-
townice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, kuchenki, 
kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny, tostery, 
urządzenia do pieczenia chleba, 21 garnki kuchenne, mopy, 
przybory kuchenne, przenośne chłodziarki, nieelektryczne.

(210) 478428 (220) 2017 10 30
(731) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US
(540) SEQUOIA
(510), (511) 5 insektycydy dla rolnictwa.

(210) 478464 (220) 2017 10 31
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Promama

(531) 02.03.16, 02.03.30, 02.09.21, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.14, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, 
5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, su-
plementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła 
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, 
kapsułek, pastylek, płynów, groszków, pianek, aerozoli, maści, 
kremów.

(210) 478467 (220) 2017 10 31
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) ARTIMENOL
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, 
5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, su-
plementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywienio-

wego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła 
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, 
kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 478468 (220) 2017 10 31
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) METABOLSON
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, 
5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, su-
plementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła 
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, 
kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 478469 (220) 2017 10 31
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) MOBIZYM
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, 
5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, su-
plementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła 
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, 
kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 478475 (220) 2017 10 31
(731) AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Wiem, czym oddycham
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczenia zdrowotne, 
ubezpieczenia na życie, informacje w sprawach ubezpieczeń.

(210) 478478 (220) 2017 10 31
(731) DESTRUCTIVE CREATIONS J. ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Gliwice
(540) ANCESTORS LEGACY

(531) 24.15.02, 24.15.21, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowane gier komputerowych do po-
brania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
i urządzeń bezprzewodowych, programy gier komputero-
wych do pobrania za pośrednictwem Internetu [software 
ładowalny], programy gier komputerowych do pobrania 
za pośrednictwem Internetu [software], gry wideo [gry kom-
puterowe] w formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, 25 odzież, w tym T-shirty oraz nakrycia 
głowy, opaski, daszki, chusty, bandamy z nadrukami rekla-
mowymi, 41 usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym 
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udostępnianie gier on-line za pośrednictwem globalnej sie-
ci komputerowej, usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie gier 
komputerowych on-line, gry internetowe [nie do pobra-
nia], udostępnianie w trybie on-line informacji związanych 
z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi 
do gier, udostępnianie informacji on-line na temat strategii 
gier komputerowych i wideo oraz powiązanych produktów.

(210) 478535 (220) 2017 11 02
(731) SZULEJKO BOŻENA NOWO-DENTAL PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA, Nowogard
(540) NOWO - DENTAL
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne i protetyczne 
w pełnym zakresie, stomatologia estetyczna, stomatolo-
gia zachowawcza, chirurgia stomatologiczna, profilakty-
ka stomatologiczna, protetyka, implantologia, pedodon-
cja, rentgenodiagnostyka, ortodoncja, prowadzenie klinik 
stomatologicznych.

(210) 478538 (220) 2017 11 02
(731) MADAME JUSTINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MJ MADAME JUSTINE

(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne, środki do pie-
lęgnacji skóry, włosów i zębów, produkty toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, produkty 
toaletowe, balsamy inne niż do celów leczniczych, kremy 
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosme-
tyczne, szampony, środki do stylizacji włosów, szminki, po-
madki, błyszczyki do ust, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, puder do maki-
jażu, dezodoranty, antyperspiranty, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, zioła do wyrobów perfumeryjnych 
i kosmetycznych, preparaty do opalania i do ochrony przed 
słońcem, preparaty kąpielowe do celów higienicznych.

(210) 478542 (220) 2017 11 02
(731) PERFUMESCO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) PERFUMESCO

(531) 27.05.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostar-

czanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnej do celów reklamowych i sprzedaży, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi,  
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycz-
nym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ż przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do pod-
grzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem do przyrządzania żywności, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane z urzą-
dzeniami kuchennymi, usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi han-
dlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, przetwarzanie danych.

(210) 478546 (220) 2017 11 02
(731) OLSZENKO TOMASZ, Sosnowiec
(540) VOLENTI
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, analizy 
rynkowe, audyt działalności gospodarczej, badania mar-
ketingowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
doradztwo specjalistyczne w dziedzinie działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, usługi rekla-
mowe, usługi wywiadu gospodarczego, 36 usługi agencji 
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu nie-
ruchomościami, usługi agencji ściągania wierzytelności, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, usługi dzierżawy majątku nieruchome-
go, faktoring, pożyczki, pożyczki pod zastaw, sponsorowanie 
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, wynajmowanie miesz-
kań, wynajmowanie powierzchni biurowych, 45 usługi agen-
cji detektywistycznej, usługi arbitrażowe, badania prawne, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjono-
wanie własności intelektualnej, mediacje, usługi pomocy 
w sprawach spornych, usługi prawnicze, prowadzenie spo-
rów sądowych i postępowań administracyjnych, obsługa 
prawna.

(210) 478548 (220) 2017 11 02
(731) GALIŃSKA ILONA, Tomaszów Mazowiecki
(540) ELIT LOOK

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
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(210) 478571 (220) 2017 11 02
(731) NAWROCKA AGNIESZKA KOSMAG, Wrocław
(540) UPIĘKSZALNIA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosme-
tyki kolorowe, tipsy, kosmetyki upiększające, kosmetyki 
funkcjonalne, kremy tonizujące, kosmetyki do samoopa-
lania, kosmetyki do makijażu, olejki mineralne, środki na-
wilżające, kosmetyki do włosów, kosmetyki do rzęs, ko-
smetyki do brwi, żele nawilżające, płyny do twarzy, kremy 
do twarzy, maseczki do skóry, pudry w kamieniu, kosmetyki 
w postaci różu, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do ust, 
kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki w formie mleczek, ko-
smetyki w postaci kremów, kosmetyki do makijażu twarzy, 
olejki do opalania, olejki po opalaniu, kolorowe kosmetyki 
do oczu, kosmetyki do makijażu skóry, peelingi do skóry, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w formie żeli, 
błyszczyki do ust, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
nawilżające kremy do skóry, odżywki utwardzające do pa-
znokci, mieszanki do rozjaśniania skóry, środki do oczysz-
czania skóry twarzy, środki nawilżające przeciw starzeniu 
się do użytku jako kosmetyki, mydła, żele pod prysznic, 
balsamy do ciała, substancje koloryzujące do włosów, pły-
ny odżywcze do włosów, preparaty do nawilżania włosów, 
szampony do włosów, kuracje przeciwłupieżowe w formie 
szamponów, olejki do włosów, aromatyczne olejki ete-
ryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, 
esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki 
do aromaterapii, olejki eteryczne, olejki eteryczne do użyt-
ku w gospodarstwie domowym, olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, olejki zapachowe, 35 usługi sklepów de-
talicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, informacje handlowe i porady udzielane 
konsumentom w zakresie: preparatów i produktów medycz-
nych, artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz pre-
paratów stosowanych w medycynie kosmetycznej, chirurgii 
kosmetycznej oraz przeciwstarzeniowej, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kosmetyków i akcesoriów kosmetycz-
nych, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, pro-
mowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej artykułów kosmetycznych oraz akcesoriów kosmetycz-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami toaletowymi, dostarczanie informacji za pośrednic-
twem Internetu na temat sprzedaży kosmetyków i akceso-
riów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, skomputeryzowane usługi w zakresie skła-
dania zamówień online, udostępnianie porad dotyczących 
konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi sprzeda-
ży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym 
usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu, 
kosmetyków, towarów higienicznych i do pielęgnacji cia-
ła, środków czystości oraz środków do celów leczniczych 

w szczególności: kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła, żele 
pod prysznic, balsamy do ciała, kosmetyczne środki nawilża-
jące, środki do czyszczenia zębów, toniki do skóry, substancje 
koloryzujące do włosów, płyny odżywcze do włosów, pre-
paraty do nawilżania włosów, szampony do włosów, kuracje 
przeciwłupieżowe w formie szamponów, olejki do włosów, 
olejki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do celów ko-
smetycznych, kremy do twarzy, emulsje do twarzy, kremy 
pod oczy, środki oczyszczające skórę, aromaty, aromatycz-
ne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje 
eteryczne, esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki ete-
ryczne, olejki do aromaterapii, olejki eteryczne, olejki ete-
ryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki natu-
ralne do celów kosmetycznych, olejki zapachowe, przybory, 
szczotki, gąbki i aplikatory stosowane z kosmetykami i pro-
duktami toaletowymi, puszki do pudru, szczotki do włosów 
i grzebienie, pędzle do makijażu, szczoteczki i grzebienie 
do rzęs i brwi, aplikatory pianki, gąbki do makijażu i puszki 
do pudru, pojemniki przystosowane do przechowywania 
kosmetyków i produktów toaletowych, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 42 two-
rzenie i administrowanie portali internetowych w zakresie 
medycyny kosmetycznej, chirurgii kosmetycznej oraz prze-
ciwstarzeniowej, higieny, zdrowia i urody oraz preparatów 
i produktów medycznych, artykułów kosmetycznych i pie-
lęgnacyjnych, administrowanie informatycznych systemów 
marketingowych, administrowanie systemów obsługi klien-
ta dostępnych przez Internet, 44 fryzjerstwo, usługi chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, usługi salonów i klinik medycznych i kosmetycznych, 
usługi w zakresie higieny, zdrowia i urody, usługi medycz-
ne w zakresie medycyny kosmetycznej, chirurgii kosme-
tycznej oraz przeciwstarzeniowej, masaże, aromaterapia, 
chirurgia plastyczna, usługi salonów fryzjerskich, łaźnie tu-
reckie, manicure, usługi salonów piękności, sauny (usługi), 
solaria (usługi), usługi klinik medycznych, usługi wizaży-
stów, analiza kosmetyczna, zabiegi depilacyjne, depilacja 
woskiem, doradztwo w zakresie urody, elektroliza do celów 
kosmetycznych, higiena i pielęgnacja urody, nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, udzielanie informacji o urodzie, 
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi laserowego 
usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania 
cellulitu, usługi pedicure, usługi pielęgnacji stóp, usługi spa, 
usługi w zakresie mikropigmentacji, zabiegi higieniczne dla 
ludzi, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosme-
tyczne w zakresie wykonywania makijażu.

(210) 478573 (220) 2017 11 02
(731) GFT-GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Kinga Pienińska woda, która pomaga
(510), (511) 32 woda, woda gazowana, woda mineralna, 
woda stołowa, woda smakowa mineralna.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 468456, 472694, 475995, 475998, 475999, 476774, 477139, 477143, 478031, 478133, 478137, 478168

2 476917, 478137

3 461755, 469512, 469570, 469572, 470881, 470883, 471212, 471811, 472694, 477004, 477005, 477160, 477368, 
477580, 477868, 477892, 477893, 477894, 477895, 477896, 477897, 478031, 478047, 478067, 478240, 478247, 
478464, 478467, 478468, 478469, 478538, 478571

4 475315, 476922, 478037, 478038, 478039, 478040, 478043, 478065, 478120

5 456825, 460591, 460592, 460593, 460594, 461755, 469512, 469570, 469572, 471431, 471432, 471528, 472694, 
473280, 476430, 476434, 476479, 476628, 477149, 477151, 477152, 477159, 477160, 477368, 477580, 478047, 
478067, 478247, 478428, 478464, 478467, 478468, 478469

6 461492, 472044, 476479, 477139, 477143, 477173, 478031, 478077, 478193, 478207

7 466556, 471517, 471521, 476429, 476479, 477139, 477143, 478031, 478077, 478117, 478137, 478147, 478417

8 476429, 476479, 477139, 477143, 478031, 478417

9 457529, 457738, 471207, 471338, 471517, 471521, 472044, 472803, 476010, 476429, 476479, 476663, 476856, 
476858, 476859, 477139, 477143, 477431, 477433, 477508, 477708, 477727, 477757, 477986, 478023, 478031, 
478121, 478193, 478414, 478417, 478478

10 456825, 460591, 460592, 460593, 460594, 476479, 477513, 478417

11 461492, 466556, 471204, 472044, 476429, 476479, 476628, 477004, 477139, 477143, 477287, 478031, 478134, 
478137, 478191, 478417

12 462608, 462610, 469685, 471517, 471521, 475315, 476479, 477139, 477143, 477508, 478031

14 473748, 478121, 478193, 478400

16 456825, 457738, 462608, 462610, 471207, 471517, 471521, 471811, 472803, 473748, 475416, 477167, 477868, 
477892, 477893, 477894, 477895, 477896, 477897, 478031, 478121, 478193, 478240

17 461492, 476429, 478031

18 461762, 471811, 475331, 476417

19 468041, 477095, 477173, 477448, 477450, 478133, 478191, 478207

20 473748, 476154, 476479, 477131, 477448, 478207

21 471811, 473748, 476154, 476429, 476479, 477004, 478031, 478121, 478193, 478417

22 475416, 476479

24 478121

25 461762, 467455, 469138, 469139, 475331, 476417, 476856, 476858, 476859, 477167, 477495, 477513, 477757, 
478031, 478121, 478478, 478548

26 477167

27 476479, 478191

28 467455, 471338, 477757

29 467732, 467734, 475464, 475465, 475466, 475467, 475468, 475469, 476619, 477288, 477345, 477770, 477779, 
478041, 478401

30 459108, 461755, 467732, 467734, 475608, 475615, 476381, 477281, 477744, 477745, 477746, 477747, 478041, 
478240, 478401

31 476477, 477345, 477363, 478240, 478401

32 471517, 471521, 473280, 476628, 477214, 477288, 478126, 478127, 478131, 478203, 478204, 478573

33 461755, 471204, 471517, 471521, 477352

34 471204
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1 22

35 456825, 457529, 457738, 458940, 460591, 460592, 460593, 460594, 461762, 462608, 462610, 462611, 464257, 
467922, 468136, 468137, 469685, 471207, 471338, 471339, 471341, 471463, 471517, 471521, 471631, 472803, 
474306, 475360, 475608, 475615, 475922, 475941, 476020, 476021, 476154, 476417, 476434, 476628, 476663, 
476774, 476922, 477007, 477018, 477050, 477051, 477057, 477214, 477287, 477315, 477363, 477448, 477551, 
477675, 477708, 477727, 477778, 477868, 477892, 477893, 477894, 477895, 477896, 477897, 477986, 478022, 
478023, 478031, 478034, 478117, 478121, 478130, 478137, 478191, 478193, 478196, 478234, 478380, 478381, 
478542, 478546, 478571

36 455848, 457529, 462611, 464257, 471517, 471521, 475315, 475360, 475922, 475941, 476663, 476899, 476900, 
476904, 477007, 477018, 477363, 477388, 477551, 477571, 477675, 477708, 477727, 477993, 478130, 478234, 
478332, 478333, 478387, 478475, 478546

37 455465, 462611, 468456, 471631, 474920, 475315, 475922, 475941, 476010, 476481, 477095, 477363, 477675, 
477778, 478077, 478130, 478137, 478207, 478234, 478332, 478333

38 457738, 464257, 471338, 475922, 476416, 477007, 477018, 477050, 477051, 477708, 477727, 478023, 478193

39 462608, 462610, 468360, 468456, 471449, 471517, 471521, 474920, 475315, 475941, 476481, 476922, 477095, 
477363, 477388, 477571, 477991, 478065, 478132, 478198, 478332, 478333

40 468456, 475941, 477095, 477363, 478077

41 456825, 457738, 462608, 462610, 464257, 466335, 471207, 471215, 471338, 471339, 471341, 471463, 472803, 
474920, 475535, 475540, 476154, 476481, 476750, 477050, 477051, 477167, 477315, 477334, 477492, 477757, 
477868, 477892, 477893, 477894, 477895, 477896, 477897, 477986, 478022, 478023, 478077, 478121, 478132, 
478193, 478198, 478240, 478478

42 457529, 461762, 462611, 464257, 464625, 468136, 468137, 471338, 471631, 475315, 475360, 475922, 475941, 
476154, 476481, 477708, 477727, 477986, 478121, 478207, 478332, 478333, 478414, 478571

43 456811, 462608, 462610, 462611, 464584, 466335, 475464, 475465, 475466, 475467, 475468, 475469, 475941, 
476860, 477214, 477675, 478130, 478198, 478240

44 455848, 457454, 457455, 460591, 460592, 460593, 460594, 471432, 472694, 477057, 477095, 478240, 478403, 
478535, 478571

45 458940, 471440, 475360, 475941, 477280, 477551, 478121, 478130, 478546
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Znak
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

66 477352

AA OXYGEN FOUNDATION 477580

AA VEGAN 477160

Acidolac Mikrobiota – zdrowie zaczyna się  
w jelitach 477159

aierda 469139

AJ MOTORS 475315

Alba Thyment 461755

ALEMOTO 478381

Amore Gusto’ 467732

ANCESTORS LEGACY 478478

ANGELEX kancelaria prawna 475360

ANTI DANDRUFF2 ELIXIR 477868

ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO 477894

APLITT 457529

AQUA2 MASK 477893

ARCTIC POWER 478120

ARENTO 477149

ARTIMENOL 478467

AS PRO MEDIA 478022

Australlingua 475535

AUSTRALLINGUA 475540

AVATOR 469685

bamet 478077

Bank Pekao Partner 476663

BELOFLOW 477151

BELOMAO-B 477152

BeskidDivers 471463

BEST TRANS 476922

BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ  
BIG InfoMonitor GRUPA BIK 464257

Biolane Pharm 478247

BLADE SUPPLEMENTS 476434

BONILASH 471212

BPOWER 477431

BRENAR 478031

BURY 477363

CALCIUM KINOX 469570

CBSP 467922

CEZOS 472044

CHCIEĆ TO MÓC 466556

Clavier 477004

CLIVAX 478067

contim. 477513

Corax 469512

Cosmeticspartner 476774

cr campus realty 477675

CREMELLA 478041

CTx 478137

custom cube 478207

Cynkosil 476917

CZUBEK 475331

DECADES DESIGN 60’ 70’ 80’ 90’ 00’ 476430

Decolight 477287

DELICATE2 SHAMPOO 477895

DELTA www.odtj.opole.pl 474920

Dentosfera 478403

desa LIVING 474306

DOM DLA KAŻDEGO 478234

DR RADZIEJEWSKA MEDYCYNA  
ESTETYCZNA I FLEBOLOGIA 460591

DR Radziejewska medycyna estetyczna  
i flebologia 460593

DUCH GÓR 478126

e eservice electronic payments 475922

ECO FORCE 477433

EGEN HOME DESIGN 478191

ELIT LOOK 478548

EMPIRA 477993

F 476856

FAGUM STOMIL 476859

FAGUM 476858

FinanseIdealne 477551

FLOREK GROUP EST. 1991 Trust family.  
It’s easy. 478333

FLOREK 478332

Foodtracker 472803

FORUM RYNKU NIERUCHOMOŚCI  
Polish Real Estate Forum 471339

GERMIX 478417

GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW  
Hanka od 1923 SIEMIANOWICE 477744

GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW  
Hanka SIEMIANOWICE od 1923 477745

GREEN SERVICE 477095

GUN SHOT 477334

Hanka DYSTRYBUCJA 477746

Hanka z SIEMIANOWIC od 1923 477747

herbapect 478131

IB INTER-BUD DEVELOPER 462611
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iCONE by PURA VIDA GMO FREE  
Lód o smaku waniliowo-śmietankowym 459108

IDEAL2 COLOUR ELIXIR 477896

IDEAL2 COLOUR MASK 477897

iG INFOGLASS 478414

iMICE 468136

INDUSTRIAL DIVISION 476481

INDYKPOL PARÓWKI CLASSIC Jedynki  
Z MIĘSA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI GWARANCJA  
100% jakości 475465

INDYKPOL PARÓWKI hot dog GWARANCJA  
100% jakości 475466

INDYKPOL PARÓWKI Ulubione GWARANCJA  
100% jakości 475464

INDYKPOL PARÓWKI Z INDYKA KLASYCZNE  
GWARANCJA 100% jakości 475468

INDYKPOL PARÓWKI Z INDYKA z serem  
GWARANCJA 100% jakości 475469

INDYKPOL Premium Parówki Szwajcarki  
GWARANCJA 100% jakości 475467

Inn 471449

INSOLIO 478134

INSTITUTE OF WORLD AGRICULTURE 464625

Interim Management 477315

isprzet.pl 477139

isprzet.pl 477143

IT FOR SHE 471207

iTracker 468137

JAKA TO MELODIA ? 471338

JESTEM ROLNIKIEM i JESTEM Z TEGO  
DUMNY POLIFOSKA 475999

JUMP! 477007

JUMP! 477018

JURAJSKI POTOK 477288

JURAPARK 478132

justjoin.it 478196

K K & K AGRO 455848

Kadir Kebab 456811

Kieszonkowy Prawnik 471440

Kinga Pienińska woda, która pomaga 478573

KOLBUSZ 477214

KUCELIN Częstochowski Park  
Przedsiębiorczości 477388

LAKTILAN 470883

LEOPARDUS 471811

LICZYRZEPA 478127

Limito 477345

LIVEFORM 471431

LOFT79 476860

łodygarnia 477057

maga homes 477173

MARGONIT 473748

max home CERAMIC 478133

METABOLSON 478468

MIKACONSULTING BIURO RACHUNKOWE 458940

MJ MADAME JUSTINE 478538

MOBIZYM 478469

More than health 456825

NaBUDOWIE24 471631

NEOVTRADE 478034

NOC Z DESIGN_EM 476154

NOTERA 478240

NOWO - DENTAL 478535

nyscandin 471528

OCTOPUS CENTRUM NURKOWE 477757

OSM GARWOLIN 476619

PACKER 475416

PARTNER 478387

PARYŻ NOCĄ 477281

PAYSELF 477571

PENSA PHARMA 471432

PERFUMESCO 478542

PETROBOS PALIWA CYSTERNY TRANSPORT 478065

PIERSIÓWKA SOKOŁOWSKA 477770

PIZZERIA Ragazzo 464584

PKO FUNDUSZ BURSZTYNOWY 476904

PKO PORTFEL RUBINOWY 476899

PKO PORTFEL SZMARAGDOWY 476900

PLATINUM AGRO 478040

PLATINUM MULTI 478043

PLATINUM pro 478037

PLATINUM rider 478039

PLATINUM ULTOR 478038

PM Shooter 471215

PODRÓŻE KULINARNE 477779

PolaCoin 477727

PoleCoin 477708

POL-MOT 471517

POLMOT 471521

POLSKA CEGIELNIA KERAM 468041

Polski Lek Calcium + witamina C 473280

Polski Produkt – Do Rzeczy 457738

POZYTYWKA 477051

POZYTYWKI 477050

POZytywni KONFERENCJA LEKARZY POZ 477986

PRIMADENT 457454

PRIMADENT 457455

Promama 478464

ProstaMen 469572

PROWERK 476429

PRZEWODNICY PO WIEDNIU 468360

PSORITOPIL 470881

R RIVETING PERFORMANCE  
Quality & Innovation 478117
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RAVELO 478380

RENTAO 475941

RG ROYAL GUSTO 467734

Rodzicowo.pl 476020

ROKAnol 478168

ROLNIK NAJWAŻNIEJSZY CZŁOWIEK  
NA ZIEMI POLIFOSKA 475995

ROLNIK NAJWAŻNIEJSZY CZŁOWIEK  
NA ZIEMI POLIFOSKA 475998

RST RAPID + STABLE + TOUGH 477450

S&B GOLDEN CURRY 476381

SANATORIUM SŁOWACKI  
TĘŻNIA SIARCZKOWA 472694

SANCANI 476477

SANT-TECH 478147

SASKA CLINIC 460594

SASKA KLINIKA 460592

SEA CARGO OPERATIONS 477991

sena 476479

Sensit 478047

SensOlium 477368

SEQUOIA 478428

SEXY DUCK CRAFT ITALIAN KITCHEN 466335

SIESTA FESTIVAL 476750

SK ŚWIAT-KRZESEŁ 477131

SLOW ROAD 462608

Slow Road 462610

słodkie hawo 478401

Stars Colors 477005

STARSKY live show 477492

SUGARFREE 461762

SUPER SPORTOWIEC 478193

TARGI MIESZKAŃ I DOMÓW 471341

TF EASYLINE MVC 477508

The AMERICAN PIE pinky edition 471204

TIGER MUAY THAI 467455

TONETIC 476416

UNISONO made in Italy 476417

UPIĘKSZALNIA 478571

VERUTTI 477778

Vital coffee 478204

Vital drink 478203

VOLENTI 478546

VOLUME2 SHAMPOO 477892

VSB 461492

W WENINGER POSTAW NA... 477448

WALKRYS 478130

WARSZAWSKA KANCELARIA ODSZKODOWAŃ 477280

WIDE FORMAT 476010

WIEM CO NOSZĘ 477167

Wiem, czym oddycham 478475

Woolies & co.  477495

xperience CORPORATE EVENTS 478198

Zahario 478400

zikom computer outlet 455465

ZWIĄZEK ZAWODOWY HUTNIK 478121

ŻywaWodaMNP 476628



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.

515823 RADICAL (2017 11 03) 28
677545 SERTO (2017 06 24)

CFE: 14.03.01, 26.05.01, 27.05.01 6
1119905 Anthelmin (2017 10 04) 5
1154518 GEMMAX (2017 11 02)

CFE: 27.05.01 7
1180898 NEUROMED (2017 10 17) 5
1182784 Invoice2go (2013 09 27)

CFE: 20.05.25, 26.03.06, 29.01.12 9
1221431 AmyProtec (2017 09 19) 5
1303282 StoneAge (2017 11 02) 9
1306777 T-77 (2017 09 19) 5
1317124 PRECISA (2017 11 09) 1
1331847 PLASMATEC (2017 08 22)

CFE: 01.15.07, 29.01.12 6, 7, 35
1342428 eye/o (2017 10 04)

CFE: 02.09.04, 27.05.01 38, 42
1375818 SIGRADA (2017 07 28, 2017 02 22) 5
1375951 NATASHA ZINKO (2017 09 05)

CFE: 02.09.01, 26.13.25 9, 14, 18, 24, 25, 26
1376010 ECOROL (2017 09 20) 1
1376047 POLIARM (2017 09 11) 17, 19
1376060 FAENZA (2017 09 13)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 19
1376062 (2017 07 10)

CFE: 02.01.13, 03.01.14, 05.01.01, 
28.05.00, 29.01.12

29, 30, 
31, 35

1376081 Ljj (2017 07 12)
CFE: 27.05.22 19

1376114 kuakua (2017 05 03)
CFE: 05.03.15, 27.05.08 3, 5

1376115 AODEMEI (2017 05 03)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 16

1376127 MOTHER FOUNDATION (2017 05 24)
CFE: 02.07.09, 05.13.01, 26.01.14, 
28.19.00, 29.01.13

41

1376128 HOTTECH (2017 05 24)
CFE: 27.05.01 9

1376155 ParazitEX (2017 05 05)
CFE: 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13 3, 5

1376180 BOLON (2017 07 03) 9
1376210 Rophie (2017 08 08)

CFE: 27.03.02, 27.05.02 9
1376224 (2017 08 21)

CFE: 28.03.00 9, 16, 41

1376230 JUST GREEN ORGANIC (2017 09 05)
CFE: 01.01.01, 05.03.15, 26.01.19, 
27.05.02, 29.01.13

3

1376231 s.Oliver ACTIVE  
(2017 08 02, 2017 03 03)

3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 
27, 28, 35

1376242 SUNDAY (2017 07 31)
CFE: 26.01.04, 27.05.24 3, 37

1376264 Pralinetka (2017 07 24, 2017 06 29)
CFE: 28.05.00 30

1376294 MyPillow (2017 09 28, 2017 09 18)
CFE: 27.05.10 20, 24, 35

1376308 TRUEDEPTH (2017 10 02, 2017 04 18) 9
1376313 FIRMA (2017 09 25)

CFE: 02.09.12, 10.05.13, 26.11.02, 
27.05.01, 28.05.00

44

1376337 TiSO (2017 09 05) 6
1376394 TULOXXIN (2017 09 01, 2017 03 29) 5
1376397 VISUFIT (2017 10 12, 2017 05 05) 9, 10
1376398 BLOND ADDICT  

(2017 10 02, 2017 04 05)
3

1376459 TEDDY (2017 08 31, 2017 05 25) 32, 33
1376463 PAUL GARNIER (2017 08 31, 

2017 08 07)
14, 18, 25

1376519 TENX (2017 10 10, 2017 06 15) 9, 35, 36, 42
1376523 ARROW (2017 09 13)

CFE: 28.03.00 19
1376578 (2017 07 05)

CFE: 26.11.06, 29.01.12 9, 14, 25
1376581 cortex Excellence in Cork (2017 08 08,  

2017 07 21)
CFE: 27.05.09 19, 27, 31

1376601 ARROW (2017 09 13) 11
1376602 Yeelight (2017 09 13) 9, 11
1376604 TOUCH BANK (2017 09 12, 2017 04 13)

CFE: 01.03.15, 27.01.01, 27.03.12, 
29.01.13

35, 36

1376631 COLOFERMIN (2017 09 29) 1
1376655 BIORPHEN (2017 08 30, 2017 07 06) 5
1376656 FAZON (2017 07 27, 2017 07 25)

CFE: 08.01.19, 19.03.03, 27.05.02, 29.01.15 30
1376657 za-za (2017 07 25)

CFE: 03.02.13, 05.01.12, 08.01.19, 
19.03.09, 29.01.15

30

1376667 ALG CONTROL (2017 09 05, 
2017 03 20)

12
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1376678 KRÓLESTWO MATERACY (2017 09 19,  
2017 06 13)
CFE: 03.01.01, 26.04, 
27.05.24, 29.01.13

20, 24, 35

1376690 ALUMAL (2017 09 27, 2017 05 31) 1, 2
1376709 RRG (2017 09 04, 2017 07 20) 12, 35, 37, 

39, 42
1376760 NO ONE (2017 06 16)

CFE: 27.05.01 18, 25, 35
1376774 SILART (2017 08 31)

CFE: 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12 9, 11, 35
1376837 xinxing (2017 09 18)

CFE: 01.01.01, 26.01.02, 26.11.13 11
1376840 ARTS: LIVE (2017 09 28)

CFE: 24.17.01, 26.01.18, 27.05.24 41
1376872 MyoKids (2017 09 27, 2017 03 30) 9

1376896 DZAMA (2017 08 11) 16, 33, 35
1376904 Steel Work (2016 12 30)

CFE: 03.02.07 6, 37, 40
1376948 SWIP Steel Work Innovation Plate  

(2016 12 30)
CFE: 27.05.10 6, 37, 40

1376978 Softlist (2017 04 03, 2017 03 23)
CFE: 26.01.06 35, 42

1376995 TPG (2017 05 19)
CFE: 03.07.16, 27.05.22, 29.01.12 39, 43

1377007 myScotty (2017 07 14, 
2017 04 18)

9, 35, 38, 39

1377019 A (2017 07 17, 2017 01 16)
CFE: 01.15.11, 27.05.21, 29.01.13 35

1377047 elektrum (2017 09 07, 2017 09 07)
CFE: 26.15.01, 29.01.13 4, 35, 40, 41, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1317124, 1376010, 1376631, 1376690 

2  1376690 

3  1376114, 1376155, 1376230, 1376231, 1376242, 1376398 

4  1377047 

5  1119905, 1180898, 1221431, 1306777, 1375818, 1376114, 1376155,
 1376394, 1376655 

6  677545, 1331847, 1376337, 1376904, 1376948 

7  1154518, 1331847 

9  1182784, 1303282, 1375951, 1376128, 1376180, 1376210, 1376224,
 1376231, 1376308, 1376397, 1376519, 1376578, 1376602, 1376774,
 1376872, 1377007 

10  1376397 

11  1376601, 1376602, 1376774, 1376837 

12  1376667, 1376709 

14  1375951, 1376231, 1376463, 1376578 

16  1376115, 1376224, 1376896 

17  1376047 

18  1375951, 1376231, 1376463, 1376760 

19  1376047, 1376060, 1376081, 1376523, 1376581 

20  1376294, 1376678 

21  1376231 

24  1375951, 1376231, 1376294, 1376678 

25  1375951, 1376231, 1376463, 1376578, 1376760 

26  1375951 

27  1376231, 1376581 

28  515823, 1376231 

29  1376062 

30  1376062, 1376264, 1376656, 1376657 

31  1376062, 1376581 

32  1376459 

33  1376459, 1376896 

35  1331847, 1376062, 1376231, 1376294, 1376519, 1376604, 1376678,
 1376709, 1376760, 1376774, 1376896, 1376978, 1377007, 1377019,
 1377047 

36  1376519, 1376604 

37  1376242, 1376709, 1376904, 1376948 

38  1342428, 1377007 

39  1376709, 1376995, 1377007 

40  1376904, 1376948, 1377047 

41  1376127, 1376224, 1376840, 1377047 
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2

42  1342428, 1376519, 1376709, 1376978, 1377047 

43  1376995 

44  1376313



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.

468965 Nordic Light Group AB
2017 08 08 9, 35

473379 JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
2017 10 10 29

466916 INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY 
BIOGENED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 07 3, 5

466931 The Museum of Modern Art
2017 11 07 11, 20, 35

474514 COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 20 30, 43

474489 EBILET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 21 9, 35, 39

474967 BIOFARMA SAS
2017 11 24 5

474348 BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 27 9, 35, 38, 42

460994 SOPHARMA AD
2017 11 28 5
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