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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 19 lutego 2018 r. Nr ZT08

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  URZĘDZIE PATENTOWYM  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

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

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(510) – wykaz towarów i/lub usług

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

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

(540) – prezentacja znaku towarowego

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

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

* – nie podaje się kodu PL



ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

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

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

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

(210) 468721 (220) 2017 03 10
(731) DOLNOŚLĄSKA IZBA LEKARSKA WE WROCŁAWIU, 

Wrocław
(540) DIL

(531) 24.01.05, 24.01.09, 24.13.01, 24.13.25, 03.07.02, 29.01.13
(510), (511) 35 prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 469765 (220) 2017 03 30
(731) ŻUROMSKA ANGELIKA BEAUTY PLANET, Szczecin
(540) CryoCell

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 urządzenie kosmetyczne przeznaczone 
do usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej, modelowania syl-
wetki, ujędrniania i redukcji cellulitu, 44 zabiegi kriolipolizy, 
usuwanie nadmiaru tłuszczu, redukcja cellulitu.

(210) 470470 (220) 2017 04 13
(731) PIĄTEK PAWEŁ PPL, Warszawa
(540) HORECA BUSINESS PARTNER

(531) 21.01.14, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, biuro pośrednictwa pracy, negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron 
internetowych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materia-
łów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 

tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, reklama, reklama on line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, reklama zewnętrzna radiowa i telewizyjna, 
rozpowszechnianie reklam, rekrutacja personelu, statystycz-
ne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations, 
usługi w zakresie nabywania produktów i usług dla podmio-
tów trzecich, usługi w zakresie porównywania cen, wyceny 
handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie hotelami, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, usługi zarządzania i administro-
wania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie 
planowania strategicznego i organizacyjnego, doradztwo 
w zakresie strategii i działalności marketingowej, doradztwo 
w zakresie kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych, 
doradztwo w zakresie zarządzania produkcją i zasobami 
ludzkimi, doradztwo personalne, doradztwo w zakresie pla-
nowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania, do-
radztwo w zakresie opracowywania systemów prowadzenia 
rachunkowości i kontroli wydatków, obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, administrowanie i zarządzanie przedsiębior-
stwem, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, 43 bary szybkiej obsługi, prowadzenie ho-
teli i pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi 
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania w postaci zarządzania przyjazdami i wyjazdami, usługi 
restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wypożyczanie na-
miotów, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, wypo-
życzanie wyposażenia barowego, wypożyczanie wyposaże-
nia meblowego, wypożyczanie wyposażenia wnętrz.

(210) 470473 (220) 2017 04 13
(731) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALERIA PIASTOVA
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-
wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej wraz 
instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna 
i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do pro-
wadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich 
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, 
lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, 
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usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budyn-
ków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remon-
towych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji 
infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali 
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usłu-
gi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowa-
nia, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali 
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usłu-
gi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali 
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usłu-
gi projektowe w zakresie budownictwa.

(210) 470474 (220) 2017 04 13
(731) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALERIA PIASTOWA
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-
wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej wraz 
instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna 
i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do pro-
wadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich 
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, 
lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, 
usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budyn-
ków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remon-
towych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji 
infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali 
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usłu-
gi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowa-
nia, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali 
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usłu-
gi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali 
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usłu-
gi projektowe w zakresie budownictwa.

(210) 470477 (220) 2017 04 13
(731) BROKER FLOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) BROKER FLOTY

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w salonach samochodo-
wych, na stronie internetowej, w detalu i hurcie pojazdów 
samochodowych, nowych i używanych, części samochodo-
wych, 39 wynajem samochodów, wypożyczanie pojazdów 
samochodowych, holowanie pojazdów.

(210) 471129 (220) 2017 04 29
(731) HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) michałki z Siemianowic
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki 
czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekola-
dowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, 
galaretki, wafle.

(210) 471476 (220) 2017 05 10
(731) KOWAL PAWEŁ, KOWAL KAROL, KOWAL JÓZEF 

SORAY SPÓŁKA CYWILNA, Wieliczka
(540) SORAY PARK
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów z branży spo-
żywczj, odzieżowej i obuwniczej, sprzętu AGD, branży ko-
smetycznej i produktów chemii gospodarczej w sklepach 
branżowych i wielobranżowych, organizacja wystaw w ce-
lach handlowych, pośrednictwo handlowe, 36 wynajem 
powierzchni biurowych, handlowych i usługowych, pro-
wadzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, administrowanie majątkiem nieruchomym, wyce-
na nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
37 budownictwo obiektów przemysłowych, handlowych 
i mieszkalnych, 41 organizowanie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów i zjazdów, organizowanie przyjęć, 43 wynajem 
powierzchni na posiedzenia, rezerwacje noclegów, rezer-
wacje kwater, usługi barowe, kafeterie, kawiarnie, restaura-
cje, snack-bary, przygotowywanie dań na zamówienie oraz 
ich dostawa.

(210) 471900 (220) 2017 05 19
(731) CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CMS
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 471981 (220) 2017 05 22
(731) SIWY ARKADIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ARBREE, Miasteczko Śląskie
(540) ŚLĄSKA kuźnia smaku RESTAURANT & CAFFE

(531) 01.15.11, 18.02.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce, warzywa i grzyby konserwowane, suszone, 
mrożone i gotowane, owoce konserwowane w alkoholu, 
owoce w cukrze, sok pomidorowy do celów kulinarnych, 
szynka, wątroba, pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, 
kaszanka, kiełbasy, kiełbaski w cieście, flaki, smalec, bulion, 
koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, szpik 
kostny zwierzęcy jadalny, dziczyzna nieżywa, galarety mię-
sne, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, rosół, pasty 
do kanapek, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, zupy, 
składniki do sporządzania zup, żywność przygotowywa-
na z ryb, galaretki, kompozycje owoców przetworzonych, 
mleczne produkty, oleje spożywcze, przekąski na bazie owo-
ców, przetwory do zup jarzynowych, przeciery warzywne, 
sałatki owocowe i warzywne, wywar, bulion, ser, pierożki 
na bazie ziemniaków, placki ziemniaczane, krewetki (nie-
żywe), małże (nieżywe), łosoś (nieżywy), krokiety, produkty 
serowarskie, 30 bułki, słodkie bułeczki, chałwa, chleb, chipsy, 
ciasto, ciastka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, gofry, 
herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beur-
re, kanapki, kawa, napoje na bazie kawy, krakersy, lody, maka-
rony, mięsne sosy, miód, muesli, naleśniki, napoje czekolado-
we z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie 
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, 
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pizze, paszteciki, pierożki, placki, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, puddingi, sosy, spaghetti, sushi, tortille, sorbety, 
słodycze, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, przekąski 
na bazie zbóż, przyprawy korzenne, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, zioła do celów spożywczych, 41 usługi 
w zakresie organizacji imprez rozrywkowych, informacja 
o imprezach, organizacja i obsługa konferencji, zjazdów, 
bankietów, przyjęć okolicznościowych i balów, organizacja 
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi organizacji 
wypoczynku, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, usługi związane z poprawą 
kondycji fizycznej, sportem i fitness, usługi klubowe [rozryw-
ka lub nauczanie], organizowanie i prowadzenie koncerty 
muzycznych, 43 usługi restauracyjne i barowe, usługi pro-
wadzenia kawiarni, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
bary szybkiej obsługi kafeterie, kawiarnie, usługi w zakresie 
prowadzenia barów szybkiej obsługi i typu snack-bar, usługi 
w zakresie prowadzenia kafeterii i bufetów, kawiarni, restau-
racji - w tym restauracji samoobsługowych, stołówek, usłu-
gi cateringowe, usługi w zakresie obsługi gastronomicznej 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
w zakresie wynajmowania sal na imprezy okolicznościowe, 
posiedzenia, spotkania, mityngi i narady, usługi w zakresie 
wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie 
posiłków i napojów alkoholowych, usługi w zakresie przygo-
towywania dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje 
dla turystów.

(210) 472027 (220) 2017 05 23
(731) MALICKI MARCIN F.H. ALTERNATYWA, Tarnów
(540) RÊVE DE CHANTELLE LUXURY PARFUM

(531) 03.01.02, 24.01.13, 24.01.15, 24.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 
25.01.06, 27.05.01

(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie 
ręcznym), ostrza (maszynki do golenia), 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy.

(210) 472034 (220) 2017 05 23
(731) VNSource Import Export and Trading Company 

Limited, My Hao, VN
(540) Koni

(531) 05.03.06, 05.03.13, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby chemii gospodarczej, 
29 mleko, olej jadalny, wędliny, 30 pieczywo, 35 usługa 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz przez sieć Internet na-
stępujących towarów: olej jadalny, mleko, wędliny, pieczywo, 
kosmetyki, wyroby chemii gospodarczej.

(210) 472673 (220) 2017 06 07
(731) FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP,  Warszawa
(540) WARSAW SPORTS GROUP

(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, torby, torebki i opakowania 
z papieru lub folii, materiały drukarskie, fotografie, plakaty, 
kartki pocztowe,artykuły piśmienne wykonane z papieru 
lub kartonu i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły 
papiernicze do pisania, czasopisma, książki, gazety, materiały 
dla artystów i do rysowania wykonane z papieru lub kartonu, 
materiały szkoleniowe i dydaktyczne wykonane z papieru lub 
kartonu, katalogi, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figur-
ki z papieru i kartonu, drukowane wzory na odzież wykonane 
z papieru lub kartonu, notesy, zeszyty, drukowane zaprosze-
nia, 25 odzież i odzież sportowa, czapki sportowe, daszki 
jako odzież, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, buty 
sportowe, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
reklama, sponsoring promocyjny, usługi promocyjne i re-
klamowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży, 41 fankluby, organizacja imprez 
rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawo-
dów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów 
tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie 
klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 
szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby 
zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, usługi wydawni-
cze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, 
publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w for-
mie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, 
44 opieka medyczna, usługi kosmetyczne, usługi fizjotera-
peutyczne i masaże.

(210) 473327 (220) 2017 06 24
(731) MEKMED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) centrum estetyki ciała
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(531) 02.03.05, 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 chirurgia, medycyna estetyczna, chirurgia 
plastyczna i kosmetyczna, wyszczuplanie, ginekologia es-
tetyczna, przeszczep tłuszczu, liposukcja, liposukcja ultradź-
więkowa, liposukcja infradźwiękowa, lipoliza laserowa, lipo-
rzeźbienie, proktologia, implantologia, usługi wykonywania 
implantów piersi, dermatochirurgia, zabiegi laserowe, lase-
rowe usuwanie żylaków, laserowe usuwanie naczynek, de-
pilacja laserowa, podologia, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi 
salonów piękności, implantacja włosów, zabiegi kosmetycz-
ne, usługi fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, masaże 
kosmetyczne, usługi wizażu, usługi w zakresie korzystania 
z solariów, porady psychologiczne, porady w zakresie far-
makologii, usługi niehospitalizacyjnych placówek opieki 
medycznej i klinik medycznych, usługi przychodni wielospe-
cjalistycznych, pomoc medyczna, usługi opieki zdrowotnej, 
oddział chirurgii krótkoterminowej.

(210) 473346 (220) 2017 06 26
(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) CARBO REPAIR
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki za-
pachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do de-
makijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, 
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjo-
nalne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy ko-
smetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, la-
kiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła 
do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, 
mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko 
oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, 
mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty 
kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki to-
aletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, 
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty 
do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery 
do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgna-
cji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielę-
gnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, po-
madki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, pre-
paraty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty ko-
smetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające 
preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosme-
tyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum ko-
smetyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, 
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe 
odświeżające powietrze, nielecznicze produkty toaleto-
we, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej 
klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina 
kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, 
żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki 
do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twa-

rzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, 
kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty 
do pedicure.

(210) 473350 (220) 2017 06 26
(731) INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW IDEEPHARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(540) RADICALmed PRODUKT SPECJALISTYCZNY RADICAL

(531) 19.07.09, 25.01.15, 25.07.03, 25.07.20, 26.01.01, 26.01.16, 
26.01.18, 03.11.02, 24.13.17, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 
27.05.01, 29.01.15, 26.13.25

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, środki 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyper-
spiranty, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki 
do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, sa-
szetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, 
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, 
preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy 
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, ma-
sła do ciała, maski do włosów, maseczki kosmetyczne, maści 
do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko 
kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycz-
nych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezyn-
fekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, preparaty 
kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki to-
aletowe, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, 
preparaty do układania włosów, pianki do układania wło-
sów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po gole-
niu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opala-
nia, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty 
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji włosów, preparaty do ochrony przed słońcem, serum 
kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki 
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające po-
wietrze, świece zapachowe, nielecznicze produkty toaleto-
we, woda toaletowa, olejki toaletowe, tusze do rzęs, patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 
wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, 
preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelin-
gi, peelingi do masażu, oliwki do masażu, talk kosmetyczny 
do stóp, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji 
stóp, żele do stóp, 5 produkty farmaceutyczne, dermoko-
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smetyki, preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, kremy i peelingi do stóp do celów 
leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczni-
czych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, 
produkty lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycz-
nych, oleje dla celów leczniczych, lotiony do celów farma-
ceutycznych, preparaty do masażu do celów medycznych, 
olejki do masażu do celów medycznych, preparaty terapeu-
tyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych, produkty 
lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, 
balsamy dla celów leczniczych, plastry i materiały opatrun-
kowe, plastry samoprzylepne, plastry na odciski, plastry 
na otarcia, preparaty na otarcia stóp, produkty lecznicze 
do leczenia otarć i odcisków stóp, środki sanitarne do celów 
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do ce-
lów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
antyseptyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, 
balsamy do celów leczniczych, borowina lecznicza, prepara-
ty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, 
biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik po-
karmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty 
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, 
guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do od-
straszania owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony 
do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforo-
wy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów 
farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne 
dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne dla celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, maści 
lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroele-
mentami dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do ce-
lów medycznych, napoje lecznicze, nalewki dla celów lecz-
niczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla 
celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki przeciwbó-
lowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wycią-
gi dla celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów 
leczniczych, mleko w proszku dla dzieci, środki bakteriobój-
cze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów 
higienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów me-
dycznych, syropy do użytku medycznego, preparaty wspo-
magające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudza-
nie, trociczki do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, 
żele do masażu do celów medycznych, preparaty do masa-
żu do celów medycznych, olejki do masażu do celów me-
dycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki 
do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompre-
sy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, 
leki do użytku medycznego, wody mineralne do celów lecz-
niczych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne, 
środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki 
przeciwbólowe, woda termalna, żele do stóp do celów lecz-
niczych, talk do stóp do celów leczniczych.

(210) 473353 (220) 2017 06 26
(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) CARBO PURE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapa-
chowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty 
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty 
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżyw-
cze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony 
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, 
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów ko-
smetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła 
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające od-
chudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki 
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania 
włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania 
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po gole-
niu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opala-
nia, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty 
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające pre-
paraty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, 
preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, 
serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki 
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające po-
wietrze, nielecznicze produkty toaletowe, woda toaletowa, 
przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby 
perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, prepa-
raty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, pe-
elingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do ma-
sażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
żele do stóp, preparaty do pedicure.

(210) 473565 (220) 2017 06 30
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) RUSZ SIĘ Z KUBUŚ K
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(531) 21.03.01, 26.11.03, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
chipsy, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, dżemy 
owocowe, dżemy, owoce w puszkach, owoce konserwowa-
ne, owoce kandyzowane, mrożone owoce, napoje mleczne 
zawierające owoce, owoce lukrowane, galaretki owocowe, 
chipsy owocowe, desery owocowe, przekąski na bazie owo-
ców, przekąski z owoców, koktajle mleczne, napoje mleczne, 
desery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki zbożowe, prze-
kąski zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], biszkopty, ciasto, 
ciastka, wyroby cukiernicze, ciastka, kruche ciastka (herbat-
niki), ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, cukierki, po-
madki [cukierki], cukierki, batony i guma do żucia, słodycze 
[cukierki], gofry, galaretki owocowe [słodycze], herbatniki pe-
tit-beurre, herbatniki, sorbety [lody wodne], lody na bazie jo-
gurtu [lody jako główny składnik], lody, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, krakersy, krakersy z preparatów 
zbożowych, płatki kukurydziane, miód, preparaty zbożowe 
pokryte cukrem i miodem, musy owocowe [sosy], musy (sło-
dycze), słodycze, przekąski sporządzone z produktów zbożo-
wych, zboża (przekąski z -), 32 napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, koktajle [bezal-
koholowe napoje owocowe], napoje o smaku warzywnym, 
soki warzywne [napoje], soki warzywne, napoje owocowe, 
soki owocowe do użytku jako napoje, napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
napoje zawierające głównie soki owocowe, soki owocowe, 
nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie imprez 
i zawodów sportowych, organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, organizowanie konkursów, organizacja 
konkursów edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Inter-
necie, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie wykładów edukacyjnych, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edu-
kacyjne dotyczące sportu, usługi polegające na inicjowaniu, 
kreowaniu, organizowaniu i obsłudze wydarzeń oraz imprez 
kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, 
zwłaszcza promujących zdrowy tryb życia oraz aktywność 
sportową, usługi związane z organizacją wypoczynku.

(210) 474002 (220) 2017 07 12
(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) CARBO FRESH
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapa-
chowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty 
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty 
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżyw-
cze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony 
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, 
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów ko-

smetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła 
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające od-
chudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki 
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania 
włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania 
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po gole-
niu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opala-
nia, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty 
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające pre-
paraty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, 
preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, 
serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środ-
ki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające 
powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 
wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, 
preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelin-
gi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki 
do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgna-
cji stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure.

(210) 474003 (220) 2017 07 12
(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) CARBO COLOR
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapa-
chowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty 
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty 
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżyw-
cze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony 
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, 
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów ko-
smetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła 
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające od-
chudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki 
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania 
włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania 
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po gole-
niu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opala-
nia, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty 
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające pre-
paraty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, 
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preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, 
serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środ-
ki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające 
powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 
wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, 
preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelin-
gi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki 
do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgna-
cji stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure.

(210) 474070 (220) 2017 07 13
(731) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pizza Na Wypasie - zawsze 2x ser w standardzie !
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej w branży gastronomicznej i re-
stauracyjnej oraz wyrobu pizzy, organizowanie, zarządzenie 
działalnością gospodarczą w branży gastronomicznej i re-
stauracyjnej oraz wyrobu pizzy, usługi doradztwa marke-
tingowego w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz 
wyrobu pizzy, 43 usługi restauracji, barów przekąskowych, 
kantyn i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży po-
siłków, usługi kateringowe, pizzerie, usługi polegające na za-
mawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line.

(210) 474071 (220) 2017 07 13
(731) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pizza Na Wypasie
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej w branży gastronomicznej i re-
stauracyjnej oraz wyrobu pizzy, organizowanie, zarządzenie 
działalnością gospodarczą w branży gastronomicznej i re-
stauracyjnej oraz wyrobu pizzy, usługi doradztwa marke-
tingowego w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz 
wyrobu pizzy, 43 usługi restauracji, barów przekąskowych, 
kantyn i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży po-
siłków, usługi kateringowe, pizzerie, usługi polegające na za-
mawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line.

(210) 474073 (220) 2017 07 13
(731) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pizza Na Wypasie

(531) 03.04.02, 08.07.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej w branży gastronomicznej i re-
stauracyjnej oraz wyrobu pizzy, organizowanie, zarządzenie 
działalnością gospodarczą w branży gastronomicznej i re-
stauracyjnej oraz wyrobu pizzy, usługi doradztwa marke-
tingowego w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz 

wyrobu pizzy, 43 usługi restauracji, barów przekąskowych, 
kantyn i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży po-
siłków, usługi kateringowe, pizzerie, usługi polegające na za-
mawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line.

(210) 474413 (220) 2015 10 09
(731) ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) ARSENAL

(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, inter-
netowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bez-
pośrednią produktów spożywczych i chemii gospodarczej, 
usługi importowo - eksportowe, 39 usługi dystrybucyjne, 
dystrybucja surowców i towarów.

(210) 474746 (220) 2017 07 28
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) GBS GOLDEN BOW SOLUTIONS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.12, 23.01.05, 24.15.01
(510), (511) 5 suplementy diety, białkowe suplementy diety, 
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 
żywność dietetyczna, błonnik pokarmowy, preparaty wita-
minowe, albuminowe artykuły żywnościowe, sterydy, zioła 
lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody mineralne 
do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie, 
środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające opalanie, 
środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały opatrun-
kowe, apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineral-
nych, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, substytuty kawy, 
wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze nie-
lecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski na ba-
zie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe batony 
zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu, dania gotowe na ba-
zie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren 
zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
herbaty, herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony 
(lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe 
do napojów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy 
deserowe, pasty do smarowania na bazie czekolady z orze-
chami lub bez orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, 
sosy sałatkowe, sosy mięsne, zioła do celów spożywczych, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą 
globalnych sieci komputerowych i telefonicznych, w zakre-
sie artykułów spożywczych, suplementów diety, żywności 
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dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów, ziół lecz-
niczych, wód mineralnych do celów medycznych, środków 
wspomagających odchudzanie, środków zmniejszających 
apetyt, środków wspomagających opalanie, środków prze-
ciwbólowych, kompresów, plastrów, materiałów opatrunko-
wych, apteczek pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineral-
nych, piwa, piwa słodowego, drinków na bazie piwa, cydru 
bezalkoholowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych, 
napojów izotonicznych, napojów dla sportowców wzboga-
conych proteinami, napojów dla sportowców zawierających 
elektrolity, napojów energetyzujących zawierających kofe-
inę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owo-
ców, napojów na bazie warzyw, soków, soków owocowych, 
soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, napojów orzeź-
wiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych, 
toników, napojów typu smoothie, napojów o smaku kawy, 
napojów o smaku herbaty, wód, wód aromatyzowanych, 
wód gazowanych, wód sodowych, wód stołowych, wód 
mineralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji napojów, 
preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, 
usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyj-
ne związane ze sprzedażą wyżej wymienionych towarów.

(210) 474794 (220) 2017 07 31
(731) PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) LUMIÈRE d`OR

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy do twarzy, kremy na noc, kremy do cia-
ła, kremy ze złotem i kawiorem, kremy pod oczy, kosmety-
ki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, 35 usługi 
handlu detalicznego dla osób trzecich w zakresie kosmety-
ków, usługi handlu hurtowego dla osób trzecich w zakresie 
kosmetyków, usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, reklama za pośrednictwem Internetu, sprzedaż interne-
towa kosmetyków, 39 transport kosmetyków, pakowanie 
i składowanie towarów.

(210) 474800 (220) 2017 07 31
(731) DBSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) NJU KREDYT NOWA ERA POŚREDNICTWA
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w kon-
taktach handlowych i gospodarczych, 36 pośrednictwo 
w umowach kredytowych, konsultacje kredytowe, usługi 
weryfikacji kredytów biznesowych, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące kredytów, udostępnianie pożyczek i kredytów, 
dostarczanie informacji o kredytach, usługi w zakresie orga-
nizowania kredytów, zapewnianie kredytów poprzez plany 

ratalne, udzielanie informacji o kredytach studenckich, udo-
stępnianie raportów na temat szacowania kredytów, doradz-
two finansowe związane z usługami kredytowymi, ocena 
zdolności kredytowej firm, ocena zdolności kredytowej osób 
prywatnych, przygotowywanie umów pożyczkowych, do-
radztwo dotyczące pożyczek, organizowanie umów pożycz-
ki pod zastaw nieruchomości, usługi związane z oszczęd-
nościami i pożyczkami, pośrednictwo w zakresie kredytów 
hipotecznych, pośrednictwo w usługach finansowych, po-
średnictwo w zakresie zakupu na raty, organizowanie ubez-
pieczenia, doradztwo ubezpieczeniowe, zapewnianie 
ubezpieczenia wakacyjnego, organizowanie ubezpieczenia 
kredytów, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubez-
pieczeń na życie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
41 szkolenia związane z finansami.

(210) 474801 (220) 2017 07 31
(731) TM DRUTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) DRUTPOL SINCE 1950

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 druty stalowe, pręty stalowe walcowane 
na gorąco, rury i rurki ze stali, drobne wyroby metalowe, kra-
ty metalowe, 37 lakierownie, malowanie, 40 obróbka metali, 
pokrywanie metali.

(210) 474816 (220) 2017 07 31
(731) AZIZ MOHAMMAD, Łódź
(540) ZINAR KEBAB

(531) 08.05.01, 08.05.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi ba-
rowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem.

(210) 474832 (220) 2017 07 31
(731) KREGLINGER EUROPE, naamloze vennootschap, 

Antwerpia, BE
(540) ITCAN 270 SL
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty do regulacji wzrostu 
roślin.

(210) 474833 (220) 2017 07 31
(731) KREGLINGER EUROPE, naamloze vennootschap, 

Antwerpia, BE
(540) CROWN 270 SL
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, 5 środki do tępienia szkodników, 
fungicydy i herbicydy.

(210) 476576 (220) 2017 09 18
(731) NOVISA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
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(540) nD NOVISA DEVELOPMENT

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi deweloperskie w zakresie zakupu 
i sprzedaży obiektów budowlanych i lokali mieszkalnych, 
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, tak-
że drogą elektroniczną i za pomocą stron internetowych, 
usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi 
wynajmu nieruchomości i pośrednictwa w tym zakresie, 
37 usługi deweloperskie i budowlane w zakresie obiektów 
budowlanych, usługi związane z konserwacją i utrzymaniem 
nieruchomości, usługi wykonywania instalacji technicznych 
związanych z budową nieruchomości, usługi remontowe 
obiektów budowlanych, usługi w zakresie prac wykończe-
niowych nieruchomości, usługi w zakresie nadzoru budow-
lanego, technicznego obiektów budowlanych, usługi w za-
kresie przeprowadzania rozbiórek przygotowania terenu 
pod budowę, 42 usługi w zakresie doradztwa technicznego 
i budowlanego, usługi w zakresie opracowania projektów 
technicznych obiektów budowlanych, osiedli mieszkanio-
wych oraz infrastruktury technicznej z tym związanej, usługi 
doradcze w dziedzinie techniki w zakresie inwestycji budow-
lanych, usługi w zakresie projektowania obiektów budowla-
nych, osiedli mieszkaniowych i elementów budowlanych, 
badania i analizy techniczne w zakresie budownictwa i urba-
nistyki, tworzenie i utrzymywanie portali internetowych 
związanych z zarządzaniem i administrowaniem wybudo-
wanych nieruchomości i osiedli oraz prowadzenie forum 
internetowego w tym zakresie.

(210) 477017 (220) 2017 09 28
(731) MODULAR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) MODULAR SYSTEM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.11.25
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe.

(210) 477308 (220) 2017 11 28
(731) GAJDA ROBERT CENTRUM MEDYCZNE GAJDA - MED, 

Pułtusk
(540) GAJDA MED

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.11.03
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania 
rentgenowskie w celach medycznych, badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, domowa opieka pielęgniarska, in-
formacja medyczna, leczenie alergii, medyczne badania 
osób, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, opie-
ka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc stomatologiczna, 
świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakre-
sie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji medycznej, usłu-
gi dentystyczne, usługi ginekologiczne, usługi indywidu-
alnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi opieki zdrowotnej, 
usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi w zakresie 
leczenia medycznego, usługi w zakresie lekarskich wizyt do-
mowych, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla łudzi, usłu-
gi w zakresie szczepień, wykonywanie badań medycznych 
zapewnianie leczenia medycznego.

(210) 477347 (220) 2017 10 06
(731) KLIMOWSKI MARCIN, Kraków
(540) G KGM

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa stałe, płynne i gazowe, paliwa z bio-
masy, mianowicie: benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, 
mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf, brykiety drzew-
ne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek, pelet, 
zestalone gazy, podpałki, 6 metalowe materiały budowlane, 
19 niemetalowe materiały budowlane, kruszywo, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjo-
narnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: 
paliwa stałe, płynne, gazowe, paliwa z biomasy, mianowicie: 
benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, mazut, drewno opa-
łowe, węgiel, koks, torf, brykiety drzewne, brykiety węglowe, 
brykiety z torfu, ekogroszek, pelet, zestalone gazy, podpał-
ki, metalowe materiały budowlane, niemetalowe materiały 
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budowlane, kruszywo, 39 usługi w zakresie transportu paliw 
i materiałów budowlanych, usługi w zakresie składowania 
paliw i materiałów budowlanych.

(210) 477349 (220) 2017 10 06
(731) COSMETICS CONCEPT STORE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UMMA PARO

(531) 27.05.01, 28.19.99, 29.01.11
(510), (511) 44 salon piękności, fizjoterapia, manicure, ma-
saż, usługi saun, solaria, salony fryzjerskie, kliniki (usługi) me-
dyczne, łaźnie tureckie, opieka zdrowotna.

(210) 477362 (220) 2017 10 06
(731) KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) mojeID

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do uwierzytelniania i po-
twierdzania tożsamości, oprogramowanie komputerowe 
do identyfikacji tożsamości i danych osób fizycznych i praw-
nych, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przy 
prowadzeniu usług autoryzacyjnych, oprogramowanie kom-
puterowe służące do tworzenia, przetwarzania, przesyłania, 
przeglądania i zarządzania danymi w celu uwierzytelniania 
i potwierdzania tożsamości, oprogramowanie komputerowe 
do realizacji procesu płatniczego, przetwarzania płatności, 
autoryzacji i rozliczeń transakcji finansowych, oprogramo-
wanie komputerowe w dziedzinie bezpieczeństwa cyfro-
wego i weryfikacji tożsamości, oprogramowanie do ko-
dowania i uwierzytelniania danych, systemy identyfikacji 
elektronicznej osób fizycznych i prawnych, komputerowe 
systemy autoryzacyjne, 36 usługi płatnicze, usługi w zakresie 
pośrednictwa płatniczego dla osób trzecich, usługi w zakre-
sie operacji autoryzacyjnych, rozliczeniowych i finansowych 
wykonywanych elektronicznie, usługi w zakresie autory-
zacji i rozliczania transakcji, usługi w zakresie prowadzenia 
platformy elektronicznej służącej do autoryzacji i realizacji 
płatności, prowadzenia rozliczeń finansowych, zabezpie-
czanie transakcji elektronicznych dla osób trzecich, usługi 
uwierzytelniania i weryfikacji transakcji płatniczych, 38 usłu-
gi w zakresie elektronicznego przesyłania danych, w tym 
danych osób fizycznych i prawnych w celu uwierzytelnia-
nia, weryfikacji i potwierdzania tożsamości, usługi łączności 
elektronicznej związane z autoryzacją danych i transakcji 
pomiędzy uczestnikami systemu identyfikacji elektronicznej 
osób fizycznych i prawnych, usługi w zakresie prowadzenia 
platformy komunikacyjnej między uczestnikami systemu 

identyfikacji elektronicznej, usługi w zakresie przydzielania 
i utrzymywania dostępu dla uczestników systemu identyfi-
kacji elektronicznej, 42 usługi w zakresie zapewniania i udo-
stępnienia użytkowania oprogramowania do elektronicznej 
identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych, usłu-
gi w zakresie prowadzenia platformy elektronicznej umożli-
wiającej tworzenie, przetwarzanie, przesyłanie, przeglądanie 
i zarządzanie danymi w celu uwierzytelniania i potwierdza-
nia tożsamości, usługi w zakresie tworzenia, administrowania 
i utrzymywania stron internetowych w dziedzinie identyfi-
kacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych, tworzenie 
i rozwijanie oprogramowania i systemów do procesów 
identyfikacyjnych i uwierzytelniających, szyfrowanie, deszy-
frowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, 
usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych 
za pomocą telekomunikacji, 45 uwierzytelnianie danych 
dotyczących tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsa-
mości], usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, usługi 
w zakresie weryfikowania tożsamości oraz uwierzytelniania 
danych dotyczących osób fizycznych i prawnych, usługi 
uwierzytelniania danych poprzez udostępnianie, przecho-
wywanie i przesyłanie informacji identyfikacyjnych za po-
średnictwem Internetu i innych sieci komunikacyjnych, 
weryfikowanie, autoryzacja i przesyłanie informacji identyfi-
kacyjnych przez system identyfikacji elektronicznej.

(210) 477371 (220) 2017 10 06
(731) KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) 

(531) 26.01.01, 26.11.01, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie do uwierzytelniania i po-
twierdzania tożsamości, oprogramowanie komputerowe 
do identyfikacji tożsamości i danych osób fizycznych i praw-
nych, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przy 
prowadzeniu usług autoryzacyjnych, oprogramowanie kom-
puterowe służące do tworzenia, przetwarzania, przesyłania, 
przeglądania i zarządzania danymi w celu uwierzytelniania 
i potwierdzania tożsamości, oprogramowanie komputerowe 
do realizacji procesu płatniczego, przetwarzania płatności, 
autoryzacji i rozliczeń transakcji finansowych, oprogramo-
wanie komputerowe w dziedzinie bezpieczeństwa cyfro-
wego i weryfikacji tożsamości, oprogramowanie do ko-
dowania i uwierzytelniania danych, systemy identyfikacji 
elektronicznej osób fizycznych i prawnych, komputerowe 
systemy autoryzacyjne, 36 usługi płatnicze, usługi w zakresie 
pośrednictwa płatniczego dla osób trzecich, usługi w zakre-
sie operacji autoryzacyjnych, rozliczeniowych i finansowych 
wykonywanych elektronicznie, usługi w zakresie autoryzacji 
i rozliczania transakcji, usługi w zakresie prowadzenia platfor-
my elektronicznej służącej do autoryzacji, realizacji płatności, 
prowadzenia rozliczeń finansowych, zabezpieczanie trans-
akcji elektronicznych dla osób trzecich, usługi uwierzytelnia-
nia i weryfikacji transakcji płatniczych, 38 usługi w zakresie 
elektronicznego przesyłania danych w tym danych osób 
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fizycznych i prawnych w celu uwierzytelniania, weryfikacji 
i potwierdzania tożsamości, usługi łączności elektronicznej 
związane z autoryzacją danych i transakcji pomiędzy uczest-
nikami systemu identyfikacji elektronicznej osób fizycznych 
i prawnych, usługi w zakresie prowadzenia platformy komu-
nikacyjnej między uczestnikami systemu identyfikacji elek-
tronicznej, usługi w zakresie przydzielania i utrzymywania 
dostępu dla uczestników systemu identyfikacji elektronicz-
nej, 42 usługi w zakresie zapewniania i udostępnienia użyt-
kowania oprogramowania do elektronicznej identyfikacji 
elektronicznej osób fizycznych i prawnych, usługi w zakre-
sie prowadzenia platformy elektronicznej umożliwiającej 
tworzenie, przetwarzanie, przesyłanie, przeglądanie i za-
rządzanie danymi w celu uwierzytelniania i potwierdzania 
tożsamości, usługi w zakresie tworzenia, administrowania 
i utrzymywania stron internetowych w dziedzinie identyfi-
kacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych, tworzenie 
i rozwijanie oprogramowania i systemów do procesów iden-
tyfikacyjnych i uwierzytelniających, szyfrowanie, deszyfro-
wanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, 
usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych 
za pomocą telekomunikacji, 45 uwierzytelnianie danych 
dotyczących tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsa-
mości], usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, usługi 
w zakresie weryfikowania tożsamości oraz uwierzytelniania 
danych dotyczących osób fizycznych i prawnych, usługi 
uwierzytelniania danych poprzez udostępnianie, przecho-
wywanie i przesyłanie informacji identyfikacyjnych za po-
średnictwem Internetu i innych sieci komunikacyjnych, 
weryfikowanie, autoryzacja i przesyłanie informacji identyfi-
kacyjnych przez system identyfikacji elektronicznej.

(210) 477373 (220) 2017 10 06
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) XLINE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory/baterie do kamer i kompute-
rów, baterie/akumulatory do deskorolek elektrycznych, 
akumulatory do pojazdów, w tym jednośladów, akumula-
tory, elektryczne, do pojazdów, elektryczne akumulatory 
do zasilania pojazdów elektrycznych, zasilacze sieciowe 
(baterie), baterie akumulatorowe, ładowalne baterie elek-
tryczne, baterie do ponownego ładowania, urządzenia 
do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego (baterie), 
akumulatory i akumulatorki do ponownego naładowania, 
baterie zapłonowe, baterie litowe, baterie jonowe, baterie 
litowo-jonowe, baterie anodowe, baterie akumulatorowe 
litowe, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizu-
alne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunika-
cji, ładowarki, banki energii, przenośne ładowarki, zasila-
cze mobilne, ładowarki do zasilaczy, zasilacze przenośne, 
mini głośniki, baterie zapasowe (powerbanki), ładowarki 
do baterii zewnętrznych, akumulatorki do przenośnych 
urządzeń elektronicznych, kieszonkowe urządzenia Wi-Fi 
i akumulujące energię, zewnętrzne baterie do telefonów 
komórkowych i Baterie zewnętrzne, urządzenia zasilające 
do komputerów i innych urządzeń elektronicznych, zesta-
wy baterii, przenośne ładowarki (powerbank) do smartfo-
nów i tabletów, zasobniki energii (dodatkowe akumulatory 
do zaopatrzenia urządzeń przenośnych w prąd), akumu-

latory do telefonów, komputerów, podręcznych kompu-
terów i tabletów, sprzęt do zapewnienia wysokiej jakości 
energii, części i akcesoria do telefonów komórkowych, 
indukcyjne ładowane, elektryczne i/lub elektroniczne 
urządzenia, mianowicie mobilne akumulatory elektryczne, 
urządzenia do zdalnego sterowania, mobilne akumulatory 
elektryczne, mobilne urządzenia końcowe, odtwarzacze 
mp3, odtwarzacze mp4, zestawy słuchawkowe, głośniki, 
głośniki z technologią bluetooth, akcesoria do smartfo-
nów, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządze-
nia audio, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, kable elek-
tryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable teleko-
munikacyjne, kable i przewody elektryczne, elektroniczne, 
połączeniowe, pomiarowe, rozruchowe, startowe, urucha-
miające, kable audio, kable USB, kable do mikrofonów, ka-
ble do modemów, kable elektryczne pośrednie, elektrycz-
ne kable interfejsowe, kable do komputerów i do drukarek, 
kable do baterii, kable do anten, kable do głośników, kable 
zasilające, elektryczne kable połączeniowe, kable optycz-
ne (światłowody), kable do instrumentów muzycznych, 
kable do transmisji danych, kable do przekaźników radio-
wych, przewody świetlne USB, przewody do USB, przewo-
dy do przekazu sygnałów optycznych, ładowarki, ładowar-
ki USB, ładowarki bezprzewodowe, sieciowe, ładowarki 
do akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki baterii 
elektrycznych, ładowarki do joysticków, smartfonów, ła-
dowarki do telefonów komórkowych, ładowarki baterii 
do użytku z telefonami, ładowarki do telefonów komórko-
wych, do użytku w pojazdach, klawiatury komputerowe, 
peryferyjne urządzenia komputerowe, komputerowe kar-
ty sieciowe, szeregowe porty komputerowe, równoległe 
porty komputerowe, komputerowe urządzenia sterujące, 
chipy komputerowe, myszki komputerowe, moduły kom-
puterowe, rysiki komputerowe, podzespoły komputerowe, 
obudowy komputerowe, interfejsy komputerowe, kom-
puterowe monitory ekranowe, programy komputerowe, 
zapisane oprogramowanie komputerowe, bezprzewodo-
we peryferia komputerowe, komputerowe stacje robocze, 
komputerowe stacje dokujące, pamięci komputerowe, 
podkładki pod myszy komputerowe, programy kompute-
rowe do gier, sprzęt do telefonii komputerowej, terminale 
komputerowe, programy komputerowe (oprogramowa-
nie do pobrania), pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do transmisji danych, do zarządzania informacjami, 
do transmisji informacji, użytkowe programy komputero-
we do pobrania, urządzenia komputerowe do magazyno-
wania danych, karty magnetyczne stanowiące oprogra-
mowanie komputerowe, kartridże do gier komputerowych 
(oprogramowanie komputerowe), urządzenia komputero-
we do zdalnego odczytu mierników, urządzenia kompu-
terowe do noszenia na nadgarstku, moduły sprzętu kom-
puterowego do użytku w urządzeniach elektronicznych 
korzystających z Internetu przedmiotu, komputerowe 
karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń 
komputerowych do sieci komputerowych, komputery 
i sprzęt komputerowy, tablety, notbooki, laptopy, monito-
ry, dyski twarde, klawiatury (radiowe, bluetooth, kablowe), 
myszy (radiowe, bluetooth, kablowe), karty komputero-
we, w szczególności karty graficzne i karty interfejsowe, 
karty pamięci, modemy, a także złożone z nich instalacje 
komputerowe, komputerowe połączenia wtykowe, karty 
rozszerzeń, pamięci USB, pokrowce na komputery, części, 
akcesoria i pojedyncze elementy do towarów zawarte w tej 
klasie.
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(210) 477467 (220) 2017 10 10
(731) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 29.01.13, 03.01.08, 03.07.17, 01.15.05
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot 
i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki 
chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe 
do benzyny, kwas naftenowy, nafteny, 4 paliwa, paliwa ga-
zowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, benzyna bezoło-
wiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gaz parafinowy, gaz 
olejowy, gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol, 
oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popirolitycz-
ny, oleje odpadowe, parafina, produkty naftowe, wazelina 
do celów przemysłowych, spirytus mineralny, smary, mie-
szanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne do paliw, 
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawial-
nych, 6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe 
zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe 
do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu 
sprężonego, w szczególności kratownice, kołnierze, krany, 
7 maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budow-
nictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, 
maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 
11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewa-
nia, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, 
chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpiecza-
jące do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i czę-
ści do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 
16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, 
ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem urządzeń), 35 usługi w zakresie sprzedaży: paliw, 
paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej, asfaltu 
ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowiowej, cerezyny, 
eteru naftowego, etyliny, gazu parafinowego, gazu olejo-
wego, gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego, 
mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju bazowe-
go, oleju napędowego, oleju popirolityczncgo, olejów odpa-
dowych, parafiny, produktów naftowych, wazeliny, smarów, 
mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, pro-
duktów energetycznych oraz pojazdów, usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, usługi doradcze w zakresie 
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, reklama, 
37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: syste-
mów rurociągów, gazociągów, systemów i urządzeń do wy-
twarzania energii, systemów ogrzewania słonecznego, syste-
mów i urządzeń do instalacji grzewczej, systemów ochrony 
środowiska, instalacja systemów do wentylacji, klimatyzacji 
i ogrzewania budynków, instalacja urządzeń do produkcji 
ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie napraw 
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budow-
nictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi 

w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakre-
sie montażu i naprawa instalacji grzewczych, gazowych wen-
tylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, 
usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budo-
wy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie 
wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, ruro-
ciągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i te-
lekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie 
wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu 
i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji 
i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynne-
go i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi 
w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie 
bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i skła-
dowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizo-
wania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie 
wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarza-
nia energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego 
oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi w zakre-
sie wytwarzania produktów rafinacji, usługi w zakresie wy-
twarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi 
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw 
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakre-
sie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarza-
nia danych i zarządzania nimi: usługi edukacyjne i szkolenio-
we w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie usług 
budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konser-
wacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, 
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji 
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi 
i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji paliw i autogazu, 
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, 
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów 
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elek-
trotrakcyjnych i telekomunikacyjno - przesyłowych, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w za-
kresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług te-
legraficznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, 
w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i maga-
zynowania towarów, w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, 
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów 
ropopochodnych i gazo pochodnych, w zakresie transpor-
tu poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w za-
kresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego 
i składowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania 
wycieczek turystycznych, w zakresie wytwarzania energii, 
w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej 
i produktów jej rafinacji, w zakresie wytwarzania produktów 
rafinacji, w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań, 
prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz 
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicz-
nego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie 
poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej 
i gazu ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartogra-
ficznych, w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz 
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakre-
sie prowadzenia muzeów, 42 usługi w zakresie badań, prac 
badawczych, ekspertyz naukowych i technicznych oraz 
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicz-
nego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, usługi 
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w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy 
naftowej i gazu ziemnego usługi geodezyjne i kartograficz-
ne, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 477468 (220) 2017 10 10
(731) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GAZEK

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, 
gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemicz-
ne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, 
kwas naftenowy, nafteny, 4 cerezyna, eter naftowy, etylina, 
gaz parafinowy, gaz olejowy, gazolina (mieszanina), gudron, 
mazut, nafta, nujol, oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, 
olej popirolityczny, oleje odpadowe, parafina, produkty naf-
towe, wazelina do celów przemysłowych, spirytus mineralny, 
smary, mieszanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne 
paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, 
benzyna bezołowiowa, do paliw, energia elektryczna ze źró-
deł odnawialnych i nieodnawialnych, 6 rudy metali, rury i ruro-
ciągi metalowe, metalowe zbiorniki i butle do gazu pod ciśnie-
niem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu 
płynnego i gazu sprężonego, w szczególności kratownice, 
kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopal-
nictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania 
i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi 
kopalniane, 11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, 
wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i za-
bezpieczające do urządzeń gazowych i rur gazowych, akce-
soria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń 
i instalacji, 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czaso-
pisma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem urządzeń), 35 usługi w zakresie sprzedaży: 
paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej, 
asfaltu ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowiowej, cere-
zyny, eteru naftowego, etyliny, gazu parafinowego, gazu ole-
jowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego, 
mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju bazowego, 
oleju napędowego, oleju popirolityczncgo, olejów odpado-
wych, parafiny, produktów naftowych, wazeliny, smarów, mie-
szanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produk-
tów energetycznych oraz pojazdów, usługi w zakresie badania 
rynku i opinii publicznej, usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
przetwarzania danych i zarządzania nimi, reklama, 37 usługi 
budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: systemów rurocią-
gów, gazociągów, systemów i urządzeń do wytwarzania ener-
gii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń 
do instalacji grzewczej, systemów ochrony środowiska, insta-
lacja systemów do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania bu-
dynków, instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej i gazu 
ziemnego, usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla 
górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i kon-
serwacja w tym zakresie, usługi w zakresie górniczych robót 
wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawa insta-
lacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych, usługi w zakresie 
obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, 

usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziem-
nego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i ga-
zociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych 
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, 
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi 
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 39 usługi 
w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi w za-
kresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziem-
nego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazo-
pochodnych, usługi w zakresie transportu poprzez rurociągi, 
usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu 
ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakre-
sie organizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie 
wytwarzania energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu 
ziemnego oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi 
w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, usługi w zakresie 
wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi 
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw 
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarzania da-
nych i zarządzania nimi: usługi edukacyjne i szkoleniowe w za-
kresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, w zakresie usług budowla-
nych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konserwacji maszyn 
dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, w zakresie górni-
czych robót wydobywczych, usługi edukacyjne i szkoleniowe 
w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazo-
wych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, 
w zakresie usług stacji paliw i autogazu, w zakresie eksploatacji 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w zakresie budowy i kon-
serwacji rurociągów i gazociągów, w zakresie wykonywania 
robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii 
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyj-
no - przesyłowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie 
telekomunikacji, w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, 
w zakresie usług telegraficznych, w zakresie transmisji da-
nych i teleinformatyki, w zakresie radiokomunikacji, w zakresie 
transportu i magazynowania towarów, w zakresie dystrybucji 
i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płyn-
nego i produktów ropopochodnych i gazo pochodnych, 
w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe w zakresie bezzbiornikowego magazynowania 
gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie 
organizowania wycieczek turystycznych, w zakresie wytwa-
rzania energii, w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz 
ropy naftowej i produktów jej rafinacji, w zakresie wytwarza-
nia produktów rafinacji, w zakresie wytwarzania paliw, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w za-
kresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i tech-
nicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego 
i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego, 
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy 
naftowej i gazu ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych 
i kartograficznych, w zakresie usług restauracyjnych i hotelar-
skich oraz w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi 
w zakresie prowadzenia muzeów, 42 usługi w zakresie badań, 
prac badawczych, ekspertyz naukowych i technicznych oraz 
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicz-
nego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, usługi 
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy 
naftowej i gazu ziemnego usługi geodezyjne i kartograficzne, 
usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.
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(210) 478082 (220) 2017 11 17
(731) SZAPIŃSKI MAREK, Zielona Góra
(540) Vancooler
(510), (511) 7 chłodnice do silników, 17 przewody giętkie 
do chłodnic pojazdów.

(210) 478142 (220) 2017 10 24
(731) PEĆKA DANUTA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWE DARK, Łódź
(540) DARK

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.01, 26.11.09, 01.01.02, 01.01.09, 
24.13.25

(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 478150 (220) 2017 10 24
(731) GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) gb getback Razem wygramy z każdym długiem

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty za-
wierające płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), 
karty obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty 
debetowe i karty płatnicze, czytniki kart, oprogramowa-
nie komputerowe dla umożliwienia kartom inteligentnym 
współdziałanie z terminalami i czytnikami, weryfikująca 
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart 
obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart 
debetowych i kart płatniczych, komputery, urządzenia pe-
ryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, 
nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia do trans-
misji i przetwarzania informacji, czytniki, programy kompute-
rowe, oprogramowanie do zabezpieczenia składów danych 
oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta 
używanych przez osoby, instytucje bankowe i finansowe, 
dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, dyski ma-
gnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dyski kompaktowe, 
dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, elektroniczne 
urządzenia biurowe ujęte w tej klasie, 35 reklama, zarządza-
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie orga-
nizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami, 
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, organi-
zowanie aukcji, usługi w zakresie badania rynku i prognoz 
ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradz-
twa handlowego, usługi w zakresie sporządzania analiz ryn-
kowych, usługi pośrednictwa handlowego, analizy kosztów, 
ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, usługi 
audytorskie, przetwarzanie informacji statystycznych, pro-
mocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi agencji re-
klamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, informacja, 
doradztwo i konsulting w zakresie działalności gospodarczej 

oraz doboru metod i technik reklamowania, usługi public 
relations, doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgo-
wość i rachunkowość, usługi w zakresie obsługi programów 
lojalnościowych i programów promocyjnych świadczone 
na rzecz osób trzecich, obsługa baz danych dostępnych 
przez Internet, archiwizacja dokumentów, doradztwo i kon-
sulting w zakresie archiwizacji dokumentów, informacja 
o ww. usługach, sporządzanie wyciągów z kont, 36 ubez-
pieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w za-
kresie majątku nieruchomego, usługi ściągania należności, 
usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna 
i sprzedaży wierzytelności, windykacja, monitoring wierzy-
telności, usługi bankowe, doradztwo finansowe, usługi ban-
kowości internetowej, usługi kredytowe, usługi inwestycyj-
ne, usługi związane z bankowością inwestycyjną, fundusze 
inwestycyjne, fundusze emerytalne, zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi, usługi maklerskie, brokerskie, obrót papie-
rami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprze-
daży ubezpieczeń, inwestowanie na rynku kapitałowym, 
rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomo-
ści, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie 
rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych 
i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywa-
nie lokat w bankach, finansowanie pożyczek, sprzedaż we-
ksli, weksli własnych oraz czeków, obrót i wymiana walut, 
usługi związane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi 
związane z odzyskiwaniem kredytów, poręczanie funduszy, 
zapewnianie funduszy (kapitałów) dla osób trzecich, doradz-
two w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie 
kredytów w bankach, wykonywanie operacji czekowych 
i wekslowych, windykacja należności, wydawanie i obsługa 
kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finan-
sowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, 
analiza finansowa i doradztwo, doradztwo finansowe doty-
czące podatków, wycena aktywów ruchomych i nierucho-
mości, usługi zastawu, zarządzanie powierzonymi środka-
mi pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania 
ryzykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie 
i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, 
pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w dokonywaniu in-
westycji kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów 
elektronicznych, usługi depozytowe, w tym usługi sejfów 
depozytowych, usługi deponowania kosztowności, usługi 
elektronicznej portmonetki o pamiętanej wartości, umożli-
wianie elektronicznych transferów funduszy i walut, usługi 
płatności elektronicznych, usługi związane z regulowaniem 
i autoryzowaniem transakcji, doradztwo ubezpieczeniowe, 
usługi dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usług weryfi-
kacji czeków, obsługa czeków podróżnych, usługi związane 
z emitowaniem wykupywaniem/opłacaniem czeków po-
dróżnych i voucherów podróżnych, usług leasingowe w za-
kresie finansowania, uzyskiwanie środków z tytułu należ-
ności przez ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring), usługi 
gwarantowane emisji papierów wartościowych (underwri-
ting), wykonywanie czynności związanych z emisją i obro-
tem papierami wartościowymi, usługi doradcze dotyczące 
wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowi-
cie: przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej 
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, udostęp-
nianie łączności do przesyłania informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, te-
leksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, 
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania do-
stępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, 
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transmisje internetowe, prowadzenie forum on-line, przy-
dzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, 
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, usługi umożliwiania dostępu do porta-
lu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, 
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami 
dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platformy 
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyłanie 
informacji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy pomo-
cy komputerów, komunikacja przy pomocy terminali kom-
puterowych, łączność elektroniczna, usługi przydzielania 
dostępu do portali internetowych oraz usługi przesyłania 
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale ko-
munikacyjne i informacyjne, usługi przydzielania dostępu 
i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych, 
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyj-
ne i informacyjne, udostępnianie systemów obsługi klienta 
dostępnych przez Internet, rozpowszechnianie programów 
i informacji za pośrednictwem Internetu, informacja o ww. 
usługach, 45 doradztwo prawne w zakresie windykacji sądo-
wej i komorniczej, usługi prawnicze, wykonywanie ekspertyz 
prawnych, doradztwo prawne, usługi pomocy w sprawach 
spornych, prowadzenie postępowań układowych i upadło-
ściowych, usługi arbitrażowe, mediacje i negocjacje prawne, 
doradztwo w zakresie własności przemysłowej, informacja 
o ww. usługach.

(210) 478202 (220) 2017 11 15
(731) HELVETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łukta
(540) Helvetia swiss pharmaceutical way

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 24.01.13
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów me-
dycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów 
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycz-
nych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, 
amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne 
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], 
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, 
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przeno-
śne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceu-
tycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy 
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologicz-
ne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne ho-
dowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów 
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów me-
dycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, cement 
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemicz-
ne środki antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych, 
chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opa-
trunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów 
medycznych, chloroform, chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier 

mlekowy do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne 
materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dez-
odoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek 
odstraszający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, 
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ty-
toniowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów me-
dycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy 
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, 
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do ce-
lów farmaceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycz-
nych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry 
do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów farma-
ceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol 
do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceu-
tycznych, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany 
do celów farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, 
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do ce-
lów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów 
medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, 
guma do żucia do celów medycznych, gumiguta do celów 
medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hema-
togen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, herbata lecz-
nicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, ho-
mogenizowana żywność przystosowana do celów 
medycznych, hormony do celów medycznych, hydrastyna, 
hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne 
składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne prepa-
raty nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec 
przeczyszczający], jedzenie liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, jod do celów farmaceutycznych, jod-
ki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba 
lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fun-
gicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, karbolineum [śro-
dek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycz-
nych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, 
kleje chirurgiczne, kleje do protez dentystycznych, kokaina, 
kolagen do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparil-
la] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycz-
nych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki 
macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper 
włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycz-
nych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, 
kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, 
kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z ango-
stury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie ra-
barbaru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów far-
maceutycznych, krew do celów medycznych, kultury 
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, 
kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja 
[gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceu-
tycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany 
do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna 
do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania 
oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po gole-
niu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampo-
ny, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, lekarstwa przeciw zaparciom, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów 
medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, lep 
na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żywność 
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przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso 
przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów far-
maceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, ma-
gnezja do celów farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób 
cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy 
dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, maści 
do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść 
przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, mate-
riały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, me-
dyczne, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, 
mąka do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lniane-
go do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów 
medycznych, mentol, mięso liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, mięta do celów farmaceutycznych, 
mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów far-
maceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycz-
nych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów 
medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary 
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka 
słodowego do celów medycznych, narkotyki, narkotyki 
do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany 
do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze 
do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okła-
dy gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gor-
czycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów 
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-
pru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść 
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, 
papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy 
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów we-
terynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, 
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza leczni-
cza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów me-
dycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny 
do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceu-
tycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla 
osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, 
pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, pla-
stry, plastry do celów medycznych, płótno opatrunkowe 
do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, 
płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy 
ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, 
płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, pod-
łoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady 
do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, 
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagno-
zowania ciąży, preparaty chemiczne do usuwania śnieci 
pszenicy, preparaty chemiczne do zwalczania chorób wino-
rośli, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty 
chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 
preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do ce-
lów weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów me-
dycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, pre-

paraty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów 
powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia 
szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty 
do odymiania do celów medycznych, preparaty do steryliza-
cji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, 
preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwal-
czania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycz-
nych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łu-
pieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, 
preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty leczni-
cze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, 
preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, prepara-
ty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycz-
nych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw 
moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw 
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, pre-
paraty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrze-
la, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne 
do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty we-
terynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastka-
mi śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające alo-
es do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające 
popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki zia-
ren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis 
do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek 
perłowy do celów medycznych, przepaski na oczy do celów 
medycznych, przeszczepy [żywe tkanki], przewodniki che-
miczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], 
rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontra-
stowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania 
plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontakto-
wych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia 
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze 
do celów leczniczych, słód do celów farmaceutycznych, 
soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole 
do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycz-
nych, sole sodowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, 
sole wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, 
spoiwa do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachet-
nych do celów dentystycznych, strychnina, substancje od-
żywcze dla mikroorganizmów, substancje radioaktywne 
do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceu-
tycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, 
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety za-
wierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające sie-
mię lniane, surowice, sykatywy [środki osuszające] do celów 
medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, szampo-
ny lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, sztyfty 
kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środ-
ki do leczenia oparzeń, środki do mycia bydła [insektycydy], 
środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt 
[insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, środki 
do tępienia much, środki do tępienia szkodników, środki he-
mostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu 
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się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odci-
ski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające 
insekty dla psów, środki odstraszające owady, środki przeciw 
pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki 
przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki 
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciw-
robacze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów 
medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, 
środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące 
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające od-
chudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, tampony, taśmy do podpasek, terpentyna 
do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych, 
tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry 
ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów 
weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, trucizny, truci-
zny bakteryjne, trutki na szczury, tymol do celów farmaceu-
tycznych, waciki do celów medycznych, wata antyseptycz-
na, wata aseptyczna, wata do celów medycznych, wata 
higroskopijna, wazelina do celów medycznych, węgiel 
drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do ce-
lów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących 
matek, woda gulardowa, woda melisowa do celów farma-
ceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda ter-
malna, woda utleniona do celów medycznych, wody mine-
ralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów 
farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowa-
nia do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do ce-
lów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycz-
nych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, 
żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji seksual-
nej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowa-
na przystosowana do celów medycznych.

(210) 478217 (220) 2017 10 25
(731) GRZYMAŁA MICHAŁ, Warszawa
(540) MEDIA MAX 24 WWW.MEDIAMAX24.EU

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 9 drukarki komputerowe, dyskietki, dyktafony, 
ekrany projekcyjne, fotokopiarki, aparatura do przetwarza-
nia informacji, kasy rejestrujące, czytniki kodów kreskowych, 
komputery, laptopy, maszyny liczące i księgujące, apara-
ty do nauczania, odbiorniki radiowe i telewizyjne, notesy 
elektroniczne, projektory multimedialne, magnetofony, ra-
diomagnetofony, gramofony, odtwarzacze CD, odtwarza-
cze DVD, zestawy kina domowego, kasety, płyty CD i DVD, 
głośniki, wzmacniacze, walkmeny, discmany, słuchawki, apa-
raty do projekcji przeźroczy, telefony, telefaxy, żelazka elek-
tryczne, kamery filmowe, aparaty fotograficzne, kalkulatory, 
kasety video, karty magnetyczne, komputery, twarde dyski, 
odtwarzacze plików i dźwięku, mikroprocesory, modemy, 
monitory, myszy komputerowe, sprzęt peryferyjny do kom-
puterów, nośniki danych magnetyczne i optyczne, notesy 
elektroniczne, odbiorniki audio - video, odbiorniki radiowe 

i telewizyjne, odtwarzacze kaset i płyt kompaktowych, ze-
stawy kina domowego, plotery, skanery, płyty fonograficzne, 
urządzenia do przetwarzania informacji.

(210) 478304 (220) 2017 10 27
(731) MODRAKOWSKA MAŁGORZATA, ONIFACIUK 

KATARZYNA EXPERT SUIT SPÓŁKA CYWILNA, 
Legionowo

(540) expert SUIT

(531) 27.05.01, 09.03.13, 09.03.02, 26.03.04
(510), (511) 14 biżuteria, ozdoby do użytku osobistego, 
bransoletki, wisiorki, pierścionki, ozdoby na ubrania w po-
staci biżuterii, części i akcesoria do biżuterii, ozdoby z biżu-
terii sztucznej, broszki, zegary i zegarki, amulety, łańcuszki, 
medaliony, naszyjniki, imitacja biżuterii, ozdoby na ubrania 
w postaci biżuterii, breloczki do kluczy jako biżuteria, pu-
dełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 18 skórzane torby, 
torebki, walizy i torby podróżne, portfele, kuferki, parasolki, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki, szaliki, rękawicz-
ki, paski [odzież], krawaty, muszki, kokardy, 35 usługi w zakre-
sie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
a także za pośrednictwem Internetu skórzanych toreb, tore-
bek, waliz i toreb podróżnych, odzieży, obuwia, nakryć gło-
wy, rękawiczek, portfeli, pasków, kuferków, krawatów, much, 
usługi promocyjno - reklamowe, usługi przedstawicielskie 
w zakresie sprzedaży, pośrednictwo handlowe.

(210) 478384 (220) 2017 10 30
(731) DIGITAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Boomerang

(531) 27.05.01, 29.01.12, 21.03.25
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 
doradztwo finansowe, usługi w zakresie wycen, wydawanie 
kart przedpłaconych i bonów, gwarancje, ekspertyzy i oce-
ny ubezpieczeniowe, usługi gwarancyjne, administrowanie 
działalnością ubezpieczeniową, agencje ubezpieczenio-
we, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, gwarancje ubezpieczenio-
we, informacja o ubezpieczeniach, przedłużone gwarancje, 
przedłużone gwarancje na urządzenia, przedłużone gwaran-
cje na urządzenia elektryczne, ubezpieczenia przedłużonych 
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gwarancji, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w za-
kresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, 
usługi administrowania w zakresie roszczeń gwarancyjnych, 
usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły 
gospodarstwa domowego, usługi ubezpieczeń gwarancji, 
usługi związane z programami gwarancyjnymi, leasing fi-
nansowy, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubez-
pieczeniach, ubezpieczenie gwarancyjne, rozszerzone ubez-
pieczenie gwarancyjne, usługi administracyjne dotyczące 
ubezpieczeń, zarządzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
wycena roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń 
ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem ubezpieczenio-
wym, badania dotyczące ubezpieczeń, 37 naprawy sprzętu 
i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek 
komputerowych, naprawa komputerów, sprzętu kompute-
rowego, akcesoriów komputerowych, urządzeń telekomuni-
kacyjnych, telefonów, smartfonów, akcesoriów do telefonów 
i smartfonów, drukarek, urządzeń do skanowania, urządzeń 
do kopiowania, sprzętu fotograficznego, urządzeń elektro-
nicznych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, 
instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, usługi 
naprawy komputerów, usługi diagnostyczno-konserwacyj-
ne w zakresie komputerów, udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń tele-
komunikacyjnych, naprawa telefaksów, naprawa aparatów 
telefonicznych, modernizowanie sprzętu komputerowego, 
konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, kon-
serwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomu-
nikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, 
informacja o naprawach, usługi w zakresie napraw i konser-
wacji domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
naprawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, naprawy 
i konserwacja: urządzeń elektrycznych, elektronicznych, 
sprzętu komputerowego, sprzętu i urządzeń telekomunika-
cyjnych, usługi w zakresie napraw i konserwacji domowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, naprawy i konserwacja: 
urządzeń elektrycznych, elektronicznych, sprzętu kompute-
rowego, sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi telefoniczne, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, 
doradztwo w zakresie telekomunikacji, dostarczanie i wyna-
jem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dostarcze-
nie urządzeń do odbioru radiowego i transmisji radiowej, 
dzierżawa linii telekomunikacyjnych, wynajem dekoderów 
sygnału [do użytku w komunikacji], wynajem sprzętu do te-
lewizji kablowej, wynajem sprzętu do transmisji obrazów, 
wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, wypo-
życzanie telefonów, wypożyczanie telefaksowych aparatów 
nadawczo-odbiorczych, wypożyczanie systemów komuni-
kacyjnych, wypożyczanie sprzętu radiowego, wypożyczanie 
sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urządzeń 
faksujących, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypoży-
czanie radiotelefonów, wypożyczanie smartfonów, wypo-
życzanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, wypożycza-
nie modemów, wypożyczanie komputerowych urządzeń 
i przyrządów łącznościowych, wypożyczanie telefonów 
komórkowych leasing urządzeń elektronicznych (i mobil-
nych), wypożyczanie urządzeń: do nagrywania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzeń technologii 
informacyjnej i audiowizualnej, urządzeń elektronicznych 
do skanowania, urządzeń mobilne, urządzeń technologii 
informacyjnej i audiowizualnej, multimedialnych, fotogra-
ficznych urządzeń nawigacyjnych, naprowadzających, lo-
kalizacyjnych, komputerów, sprzętu i akcesoriów kompute-

rowych, urządzeń peryferyjnych do komputerów, sprzętu 
i akcesoriów telekomunikacyjnych, sprzętu radiowo-tele-
wizyjnego, telefonów, smartfonów, telefonów i akcesoriów 
do telefonów, gier komputerowych, agencje informacyj-
ne, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą 
kanałów telekomunikacyjnych, dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem środków elektronicznych, elektroniczna 
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, 
wiadomości i danych, telekomunikacja informacyjna (w tym 
strony internetowe), telekomunikacja, prowadzenie porta-
lu internetowego, portale komunikacyjne i informacyjne, 
obsługa internetowych forów dyskusyjnych, obsługa oraz 
prowadzenie portali, forów internetowych, transmisje inter-
netowe, zapewnianie dostępu do aplikacji internetowych, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do baz 
danych, przydzielanie i wynajmowanie dostępu do kompu-
terowych baz danych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych: elektroniczne tablice ogłoszeń, poczta 
elektroniczna i skrzynki pocztowe: udostępnianie forów onli-
ne, doradztwo w zakresie telekomunikacji.

(210) 478385 (220) 2017 10 30
(731) DIGITAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DigitalCare

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, papier i karton, materiały drukowane, kleje do materia-
łów papierniczych lub do użytku domowego, materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, publikacje drukowane, biulety-
ny, podręczniki, sprawozdania, przewodniki informacyjne, 
broszury, ulotki, publikacje promocyjne, materiały biurowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane instrukcje 
dotyczące metod nauczania, drukowane materiały eduka-
cyjne, drukowane materiały w zakresie kursów koresponden-
cyjnych, globusy, ilustrowane mapy ścienne do celów edu-
kacyjnych, karty, książki, papierowe materiały dydaktyczne, 
podręczniki instruktażowe, tabele drukowane, zeszyty ćwi-
czeń, atlasy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, mapy, 
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, maty papierowe, chus-
teczki z papieru, dekoracje na stół z papieru, papierowe pod-
stawki, serwetki jednorazowe, torby na śmieci z papieru, ma-
szyny biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, artykuły 
do korektorowania i ścierania, artykuły do pisania i stemplo-
wania, datowniki, zestawy piśmienne, pióra i długopisy, ma-
zaki, flamastry, afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], 
atrament, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, 
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimna-
styczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 
automaty [maszyny rozrywkowe uruchamiane żetonem], au-
tomaty do gier, automaty do gier hazardowych, automaty 
do gier na monety, automaty do gry, elektryczne urządzenia 
rozrywkowe uruchamiane przez wrzucenie monety, elek-
tryczne figurki i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne 
i sztuczne choinki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wypo-
sażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, sprzęt do gier 
wideo, aparatura do gier dostosowana do użytku z odbiorni-
kami telewizyjnymi, automaty do gier wideo uruchamiane 
żetonem, automaty do gier wideo, dżojstiki do gier wideo, 
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elektroniczne przenośne [podręczne] aparaty do gier, elek-
troniczne urządzenia rozrywkowe zawierające wyświetlacze 
ciekłokrystaliczne, folie ochronne do urządzeń do zdalnego 
sterowania konsolami do gier wideo, folie ochronne przysto-
sowane do ekranów gier przenośnych, futerały ochronne 
do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami do gier wi-
deo, futerały ochronne specjalnie przystosowane do ręcz-
nych gier wideo, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, interaktywne krzesła przystosowane do gra-
nia w gry wideo, klawiatury do grania, konsole do gier, kon-
trolery do konsoli gier, kontrolery do urządzeń do gier wideo, 
maszyny do gier z monitorami LCD, myszy do gier kompute-
rowych, przenośne [podręczne] aparaty do gier elektronicz-
nych, przenośne [podręczne] aparaty do gier wideo, prze-
nośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne 
[podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry 
komputerowe, przenośne [podręczne] gry z ciekłokrystalicz-
nymi wyświetlaczami, zasilana baterią gra komputerowa 
z ekranem LCD, woreczki specjalnie przystosowane do pod-
ręcznych konsoli do gier wideo, wolnostojące urządzenia 
do gier wideo, urządzenia rozrywkowe wideo, uruchamiane 
na monety, urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącz-
nie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, urządzenia 
do gier wideo podłączane do telewizorów, urządzenia 
do gier komputerowych, urządzenia do domowych gier wi-
deo, przenośne urządzenia do gier, artykuły do zabawy dla 
dzieci, automaty [maszyny rozrywkowe uruchamiane do za-
bawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe], elektronicz-
ne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, 
elektroniczne urządzenia rozrywkowe uruchamiane poprzez 
wrzucenie monety, elektroniczne gry planszowe, elektro-
niczne gry salonowe [urządzenia na monety lub żetony], 
edukacyjne gry elektroniczne, elektryczne zabawki [figurki] 
akcji, gry elektroniczne, gry automatyczne, gry planszowe, 
gry mechaniczne, gry muzyczne, komputery do zabawy 
[niedziałające], karty do gry, maszyny do gier, mechaniczne 
zabawki akcji, puzzle [zabawki], roboty zabawki sterowane 
z a pomocą radia, roboty zabawkowe, sprzęt do gier urucha-
miany poprzez wrzucenie banknotu, telefony do zabawy, 
urządzenia do gier, uruchamiane monetą, urządzenia do gier, 
urządzenia rozrywkowe do salonów gier, zabawki, zabawki 
sterowane radiowo, zabawki elektroniczne, zdalnie sterowa-
ne zabawki elektroniczne, 35 analizy i badania dotyczące 
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych związanych z działalnością gospodarczą, gromadze-
nie informacji dla firm, gromadzenie informacji handlowej, 
gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, 
kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Interne-
cie, kompilacja list adresowych, kompilacja list adresowych 
dla przesyłek reklamowych, kompilacja modeli statystycz-
nych w celu dostarczania informacji dotyczących dynamiki 
rynku, kompilacja statystyk związanych z reklamą, konsulta-
cje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, na-
bywanie informacji handlowych, statystyczne informacje 
biznesowe, analizy rynku, badania marketingowe i badaw-
cze, usługi promocji biznesu, dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, nabywanie informacji w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczących statusu firmy, nabywanie infor-
macji o działalności gospodarczej dotyczących działalności 
spółki, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, 
opracowywanie informatorów handlowych, opracowywa-
nie statystyk biznesowych, opracowywanie rejestrów han-

dlowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informa-
cji handlowych, skomputeryzowana kompilacja list 
zamówień, skomputeryzowane gromadzenie indeksów 
klientów, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, tworzenie list potencjalnych 
klientów, usługi komputerowego przetwarzania informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie aktami fi-
nansowymi, zdobywanie statystyk dotyczących działalności 
gospodarczej [dla osób trzecich], zestawianie katalogów biz-
nesowych online, zestawienia statystyczne [dla działalności 
gospodarczej lub celów handlowych], agencje informacji 
handlowej, aktualizacja informacji dotyczących działalności 
gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza cen 
i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem 
i recyklingiem odpadów, analiza informacji w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania 
działalnością gospodarczą, analiza trendów biznesowych, 
analizy biznesowe rynków, analizy ekonomiczne do celów 
działalności gospodarczej, analizy kosztów, analizy gospo-
darcze, badania biznesowe, badania dotyczące informacji 
na temat firm, dostarczanie skomputeryzowanych danych 
statystycznych, dostarczanie informacji statystycznych doty-
czących biznesu, badania dotyczące informacji bizneso-
wych, badania ekonomiczne do celów działalności go-
spodarczej, badania i ankiety w zakresie działalności 
gospodarczej, badania statystyczne przedsiębiorstw, bada-
nia w zakresie biznesu, biznesowe oceny i wyceny w spra-
wach handlowych, doradztwo w zakresie analizy bizneso-
wej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych 
online, dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych z a pośrednictwem Internetu, dostarczanie in-
formacji handlowych, przeprowadzanie wycen przedsię-
biorstw, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji 
biznesowych i handlowych, przeprowadzanie badań w za-
kresie działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekono-
miczne, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, 
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlo-
wa, informacja w sprawach działalności gospodarczych, 
ekonomiczne prognozy, świadczenie usług w zakresie kata-
logów informacji handlowych online, udostępnianie kata-
logów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, udostępnianie informacji dotyczących 
handlu, statystyczne badania rynkowe, strategiczna analiza 
biznesowa, sporządzanie ankiet biznesowych, sporządzanie 
raportów handlowych, raporty i badania rynkowe, skompu-
teryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn inter-
netowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biz-
nesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych 
związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie 
skomputeryzowanych informacji związanych z dokumenta-
cją gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za po-
średnictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie in-
formacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 
usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi 
agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące przedsię-
biorstw, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, usługi w zakresie analiz 
dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
analizy cen, usługi w zakresie analizy danych dotyczących 
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działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji han-
dlowej, usługi w zakresie informacji rynkowej związane 
ze statystykami rynkowymi, wyceny handlowe, zbieranie 
i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem dzia-
łalnością gospodarczą, wyceny dotyczące spraw handlo-
wych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 
usługi biurowe, wynajem maszyn biurowych, zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, biznesowe 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakre-
sie prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębior-
stwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, 
doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące fi-
nansowania rozwoju, doradztwo biznesowe w zakresie mar-
ketingu strategicznego, doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące zbywania 
firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradz-
two i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębior-
stwie, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo 
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or-
ganizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, 
doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakre-
sie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
technologii informacyjnej, pomoc, usługi doradcze konsulta-
cje w zakresie analizy biznesowej, pomoc i porady dotyczące 
organizacji zarządzania działalnością gospodarczą, opraco-
wywanie pomysłów dla ekonom biznesu, konsultacje w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dla firm, doradztwo związane z rozwo-
jem wizerunku firmy, porady w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania 
marketingowego, profesjonalne doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia kom-
puterów, usługi doradcze w zakresie administrowania przed-
siębiorstwem, usługi doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, usługi 
doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, 
wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, usługi 
w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi konsultacyjne 
i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradz-
twa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transak-
cji handlowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie fran-
chisingu, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, ana-
liza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, anali-
za odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania 
rynkowe, analiza rynku, analiza w zakresie marketingu, anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizowa-
nie reakcji konsumentów, analizy badań rynkowych, analizy 
w zakresie reklamy, badania dotyczące cen, badania konsu-
menckie, wywiady dla badań jakościowych rynku, usługi 
w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, usługi w za-
kresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lo-
jalności klientów, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usłu-
gi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-

mocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, usługi organizowania targów i wy-
staw handlowych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie progra-
mami lojalności konsumenta, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, doradztwo organizacyj-
ne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, mar-
keting towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
kuponów, obsługa programów lojalnościowych, organizacja, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie 
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie dzia-
łalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organi-
zowanie konsumenckich programów lojalnościowych i za-
rządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, or-
ganizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie pro-
gramów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 
organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, usługi administracyjne w zakresie kart lojalno-
ściowych, usługi programów lojalnościowych dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie 
programami lojalności klientów i programami motywacyjny-
mi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjny-
mi lub promocyjnymi, zarządzanie relacjami z klientami, zarzą-
dzanie programami lojalnościowymi, usługi public relations, 
agencje reklamowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, doradztwo w zakresie analizy zacho-
wań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie toż-
samości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług 
reklamowych i promocyjnych, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji 
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektro-
nicznego, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działal-
ności gospodarczej, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradcze 
dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze odnoszące 
się do akcji promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie da-
nych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, auto-
matyczne przetwarzanie danych, kompilacja informacji sta-
tystycznych, kompilowanie i systematyzowanie informacji 
w bankach danych, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, przetwarzanie danych, usługi przetwarza-
nia danych online, usługi obejmujące transkrypcję danych 
statystycznych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, 
skomputeryzowana weryfikacja danych, przetwarzanie da-
nych w celu gromadzenia danych do celów działalności go-
spodarczej, przetwarzanie danych dla firm, zarządzanie doku-
mentacją biznesową, zarządzanie i kompilacja komputerowych 
baz danych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, usługi 
zarządzania danymi, opracowywanie statystyk handlowych, 
usługi aukcyjne, administrowanie sprzedażą, administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, gromadzenie, na rzecz innych 
osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradz-
two w zakresie handlu zagranicznego, informacje i porady 
handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów 
i usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług 
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygod-
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nego porównywania i kupowania tych usług, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektro-
nicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do do-
mowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputero-
wego, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfona-
mi, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi pu-
blikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego 
online w związku z dzwonkami telefonicznymi do pobrania, 
usługi handlu detalicznego online w związku z muzyką cy-
frową do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie 
dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu 
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowa-
nia komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizual-
nym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z tele-
fonami komórkowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem audiowizualnym, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, kompila-
cja informacji w komputerowych bazach danych, zestawianie 
danych w komputerowych bazach danych, systematyzowa-
nie danych w komputerowych bazach danych, gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, doradz-
two finansowe, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart 
przedpłaconych i bonów, gwarancje, ekspertyzy i oceny 
ubezpieczeniowe, usługi gwarancyjne, administrowanie dzia-
łalnością ubezpieczeniową, agencje ubezpieczeniowe, do-
radztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, gwarancje ubezpieczeniowe, 
informacja o ubezpieczeniach, przedłużone gwarancje, 
przedłużone gwarancje na urządzenia, przedłużone gwaran-
cje na urządzenia elektryczne, ubezpieczenia przedłużonych 
gwarancji, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w za-
kresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, 
usługi administrowania w zakresie roszczeń gwarancyjnych, 
usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły go-
spodarstwa domowego, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi 
związane z programami gwarancyjnymi, leasing finansowy, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach, 
ubezpieczenie gwarancyjne, rozszerzone ubezpieczenie 
gwarancyjne, usługi administracyjne dotyczące ubezpie-
czeń, zarządzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, wyce-
na roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń ubez-
pieczeniowych, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, 
badania dotyczące ubezpieczeń, 37 naprawy sprzętu i urzą-
dzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, dia-
gnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek 
komputerowych, naprawa komputerów, sprzętu kompute-
rowego, akcesoriów komputerowych, urządzeń telekomuni-
kacyjnych, telefonów, smartfonów, akcesoriów do telefonów 
i smartfonów, drukarek, urządzeń do skanowania, urządzeń 
do kopiowania, sprzętu fotograficznego, urządzeń elektro-
nicznych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, 
instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, usługi 

naprawy komputerów, usługi diagnostyczno-konserwacyj-
ne w zakresie komputerów, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, naprawa telefaksów, naprawa aparatów telefo-
nicznych, modernizowanie sprzętu komputerowego, kon-
serwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, konserwacja 
i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, 
konserwacja i naprawa sieci komputerowych, informacja 
o naprawach, usługi w zakresie napraw i konserwacji domo-
wych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawy 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, naprawy i konser-
wacja: urządzeń elektrycznych, elektronicznych, sprzętu 
komputerowego, sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, 
usługi w zakresie napraw i konserwacji domowych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, naprawy sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, naprawy i konserwacja: urządzeń 
elektrycznych, elektronicznych, sprzętu komputerowego, 
sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 usługi teleko-
munikacyjne, usługi telefoniczne, usługi transmisyjne, łącz-
ność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, do-
radztwo w zakresie telekomunikacji, dostarczanie i wynajem 
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dostarczenie 
urządzeń do odbioru radiowego i transmisji radiowej, dzier-
żawa linii telekomunikacyjnych, wynajem dekoderów sygna-
łu [do użytku w komunikacji], wynajem sprzętu do telewizji 
kablowej, wynajem sprzętu do transmisji obrazów, wynajem 
sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, wypożyczanie te-
lefonów, wypożyczanie telefaksowych aparatów nadawczo-
-odbiorczych, wypożyczanie systemów komunikacyjnych, 
wypożyczanie sprzętu radiowego, wypożyczanie sprzętu 
telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urządzeń faksują-
cych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie ra-
diotelefonów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie 
sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, wypożyczanie mode-
mów, wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrzą-
dów łącznościowych, wypożyczanie telefonów komórko-
wych leasing urządzeń elektronicznych (i mobilnych), 
wypożyczanie urządzeń: do nagrywania, transmisji lub repro-
dukcji dźwięku lub obrazu, urządzeń technologii informacyj-
nej i audiowizualnej, urządzeń elektronicznych do skanowa-
nia, urządzeń mobilne, urządzeń technologii informacyjnej 
i audiowizualnej, multimedialnych, fotograficznych urządzeń 
nawigacyjnych, naprowadzających, lokalizacyjnych, kompu-
terów, sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryfe-
ryjnych do komputerów, sprzętu i akcesoriów telekomunikacyj-
nych, sprzętu radiowo-telewizyjnego, telefonów, smartfonów, 
telefonów i akcesoriów do telefonów, gier komputerowych, 
agencje informacyjne, automatyczny transfer danych cyfro-
wych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, dostarcza-
nie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicz-
nych, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, 
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, telekomunika-
cja informacyjna (w tym strony internetowe), telekomunikacja, 
prowadzenie portalu internetowego, portale komunikacyjne 
i informacyjne, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, 
obsługa oraz prowadzenie portali, forów internetowych, 
transmisje internetowe, zapewnianie dostępu do aplikacji in-
ternetowych, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie do-
stępu do baz danych, przydzielanie i wynajmowanie dostę-
pu do komputerowych baz danych, fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, elektroniczne tablice 
ogłoszeń, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, udo-
stępnianie forów online, doradztwo w zakresie telekomuni-
kacji, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, badania prawne, 
badania w zakresie własności intelektualnej, doradztwo do-
tyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradz-
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two dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo 
dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące 
udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące 
własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne 
związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie 
zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z li-
cencjonowaniem oprogramowania komputerowego, do-
radztwo związane z ochroną patentową, licencjonowanie 
praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie oprogra-
mowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie 
patentów, licencjonowanie komputerów, licencjonowanie 
gier komputerowych, licencjonowanie baz danych [usługi 
prawne], kompilacja informacji prawnych, doradztwo zwią-
zane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami au-
torskimi, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, li-
cencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie zasto-
sowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie zare-
jestrowanych wzorów, licencjonowanie własności intelektu-
alnej i praw autorskich, mediacje, sprawy sporne (usługi 
pomocy w -), sprawdzanie standardów i praktyk w celu za-
pewnienia zgodności z prawami i regulacjami, sporządzanie 
ekspertyz prawnych, prawne administrowanie licencjami, 
pośrednictwo w procedurach prawnych, porady prawne 
i zastępstwo procesowe, usługi doradcze w zakresie prawa, 
usługi doradcze w zakresie nazw domen, usługi dochodze-
niowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi 
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi alternatyw-
nego rozwiązywania sporów, usługi prawne związane z two-
rzeniem i rejestracją firm: usługi prawne związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, zarządzanie wła-
snością intelektualną, zarządzanie patentami, zarządzanie 
prawami autorskimi.

(210) 478388 (220) 2017 10 30
(731) DIGITAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) coverise

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 
doradztwo finansowe, usługi w zakresie wycen, wydawanie 
kart przedpłaconych i bonów, gwarancje, ekspertyzy i oce-
ny ubezpieczeniowe, usługi gwarancyjne, administrowanie 
działalnością ubezpieczeniową, agencje ubezpieczenio-
we, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, gwarancje ubezpieczenio-
we, informacja o ubezpieczeniach, przedłużone gwarancje, 
przedłużone gwarancje na urządzenia, przedłużone gwaran-
cje na urządzenia elektryczne, ubezpieczenia przedłużonych 
gwarancji, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w za-
kresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, 
usługi administrowania w zakresie roszczeń gwarancyjnych, 
usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły 
gospodarstwa domowego, usługi ubezpieczeń gwarancji, 
usługi związane z programami gwarancyjnymi, leasing fi-

nansowy, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubez-
pieczeniach, ubezpieczenie gwarancyjne, rozszerzone ubez-
pieczenie gwarancyjne, usługi administracyjne dotyczące 
ubezpieczeń, zarządzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
wycena roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń 
ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem ubezpieczenio-
wym, badania dotyczące ubezpieczeń, 37 naprawy sprzętu 
i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek 
komputerowych, naprawa komputerów, sprzętu kompute-
rowego, akcesoriów komputerowych, urządzeń telekomuni-
kacyjnych, telefonów, smartfonów, akcesoriów do telefonów 
i smartfonów, drukarek, urządzeń do skanowania, urządzeń 
do kopiowania, sprzętu fotograficznego, urządzeń elektro-
nicznych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, 
instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, usługi 
naprawy komputerów, usługi diagnostyczno - konserwa-
cyjne w zakresie komputerów, udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń tele-
komunikacyjnych, naprawa telefaksów, naprawa aparatów 
telefonicznych, modernizowanie sprzętu komputerowego, 
konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, kon-
serwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomu-
nikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, 
informacja o naprawach, usługi w zakresie napraw i konser-
wacji domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
naprawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, naprawy 
i konserwacja: urządzeń elektrycznych, elektronicznych, 
sprzętu komputerowego, sprzętu i urządzeń telekomunika-
cyjnych usługi w zakresie napraw i konserwacji domowych 
urządzeń elektrycznych elektronicznych, naprawy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, naprawy konserwacja: 
urządzeń elektrycznych, elektronicznych, sprzętu kompute-
rowego, sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych.

(210) 478411 (220) 2017 10 30
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA SZYNKA 
Z PIECA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 01.01.05, 26.04.02, 05.01.05, 
05.03.02

(510), (511) 29 szynka.
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(210) 478412 (220) 2017 10 30
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA SCHAB Z PIECA

(531) 01.01.05, 05.01.05, 05.03.02, 25.01.19, 26.04.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29  schab.

(210) 478413 (220) 2017 10 30
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA SZYNKA 
Z PIECA

(531) 01.01.05, 05.01.05, 05.03.02, 25.01.19, 26.04.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 szynka.

(210) 478415 (220) 2017 10 30
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA SCHAB Z PIECA

(531) 01.01.05, 05.01.05, 05.03.02, 25.01.19, 26.04.02, 27.05.01, 
29.01.15, 19.19.99

(510), (511) 29  schab.

(210) 478461 (220) 2012 02 10
 (310) 85394998 (320) 2011 08 10 (330) US
(731) SYNNEX CORPORATION, Fremont, US
(540) HYVE SOLUTIONS
(510), (511) 9 komputery do użytku w centrach przechowy-
wania danych, serwery komputerowe dla centrów przecho-
wywania danych, oprogramowanie komputerowe do obsługi 
centrów przechowywania danych i do zarządzania nimi oraz 
komponenty sieciowe dla powyższych, komputery typu main-
frame dla centrów przechowywania danych, 35 pozyskiwanie 
i dostawa komputerów, systemów i składników komputerowych 
do obsługi centrów przechowywania danych i do zarządzania 
nimi oraz zaopatrywanie się w komputery, systemy i składniki 
komputerowe do obsługi centrów przechowywania danych 
i do zarządzania nimi, doradztwo w zakresie pozyskiwania i do-
stawy komputerów, systemów i składników komputerowych 
dla centrów przechowywania danych oraz w zakresie zaopatry-
wania się w komputery, systemy i składniki komputerowe dla 
centrów przechowywania danych, 37 instalowanie, utrzymanie 
i naprawa sprzętu komputerowego centrów przechowywania 
danych, modernizowanie sprzętu komputerowego centrów 
przechowywania danych, 42 projektowanie centrów przecho-
wywania danych na zlecenie, testowanie centrów przechowy-
wania danych na zlecenie, doradztwo dotyczące projektowania, 
opracowywania i testowania centrów przechowywania danych, 
doradztwo techniczne i inżynieryjne w związku z produkcją 
i montażem centrów przechowywania danych, dostosowanie 
sprzętu komputerowego do potrzeb centrów magazynowania 
danych, instalowanie, utrzymanie, modernizowanie i naprawa 
oprogramowania komputerowego centrów przechowywania 
danych, usługi doradztwa, poradnictwa i usługi informacyjne 
dotyczące wszystkich usług zawartych w klasie 42.

(210) 478490 (220) 2015 12 03
(731) Unilever Espana S.A., Barcelona, Hiszpania
(540) STARLUX

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 25.03.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, ekstrakty mięsne, wywar, bu-
lion, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, 
kompoty, puree owocowe, owoce konserwowane, suszo-
ne, gotowane i duszone, zupy, słodkie lub solone przekąski 
ziemniaczane, aromatyzowane lub naturalne, chipsy ziem-
niaczane, pasty serowe, masło, gotowe posiłki konserwo-
we, suszone, gotowane, mrożone lub z puszki, częściowo 
lub w całości sporządzone z mięsa, ryb, szynki, drobiu lub 
dziczyzny, skorupiaki, owoce morza (małże, mięso z kraba, 
przegrzebki, ostrygi) (nieżywe), oleje jadalne, olej z oliwek, 
tłuszcze jadalne, 30 produkty zbożowe, chleb i miód, melasa, 
drożdże, proszek do pieczenia, mieszanki do sporządzania 
ciast, pizza, niesłodzone produkty zbożowe, solone gotowe 
posiłki częściowo lub w całości sporządzone z ciasta, sosy 
do gotowania, musztarda, przyprawy, makarony (o smaku 
naturalnym lub aromatyzowane i/iub nadziewane), posiłki 
preparowane, złożone wyłącznie lub częściowo z makaronu, 
ocet, sosy (przyprawy), sosy do makaronu, przyprawy.
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(210) 478594 (220) 2017 11 03
(731) KNAJDER ANGELIKA, Datteln, DE
(540) strefakomfort.pl

(531) 03.07.05, 01.01.02, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż: materacy, stelaży do łóżek, łóżek, 
pościeli, kołder, poduszek, poszewek.

(210) 478839 (220) 2017 11 10
(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa
(540) Grosicki Leather Collection

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materia-
łów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, to-
rebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, 
portmonetki, kosmetyczki, wizytowniki, etui na karty kredy-
towe, plecaki, smycze, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy, 
walizki, torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłonecz-
ne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obu-
wie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie oraz męskie.

(210) 479101 (220) 2017 11 17
(731) SCHAAP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połczyno
(540) KASZËBSKÔ KÙRA

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 karmy i pasze oraz mieszanki paszowe dla 
zwierząt.

(210) 479287 (220) 2017 11 22
(731) Brandt Consolidated, Inc., Springfield, US
(540) INDICATE 5
(510), (511) 5 adiuwanty do stosowania z pestycydami.

(210) 479393 (220) 2017 11 24
(731) MBM MEAT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kazimierów
(540) kebavita

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.03.15, 26.11.01
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domo-
wego oraz pojemniki, 29 mięso, mięso konserwowane, drób, 
wędliny, ryby, dziczyzna, grzyby, ekstrakty mięsne, konser-

wowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, 
kompoty, sałatki, bita śmietana, jogurty, margaryna, masło, 
mleko, śmietana, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
zupy, 30 bułki, tortille, kanapki, chleb, herbata, kawa, keczup, 
majonez, makarony, musztarda, lody, pierogi, pizza, plac-
ki, puddingi, płatki owsiane, ryż, przyprawy smakowe, sosy, 
wyroby cukiernicze i słodycze, kukurydza, sól kuchenna, 
mąka, miód, musztarda, ocet, 39 transport, pakowanie i skła-
danie towarów, dostawa towarów, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, przewóz samochodami 
ciężarowymi, usługi rozładunku towarów, spedycja, usługi 
kurierskie, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 479406 (220) 2017 11 24
(731) BRC BEST RENT CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) BRC
(510), (511) 39 wypożyczanie samochodów.

(210) 479408 (220) 2017 11 24
(731) BRC BEST RENT CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Best Rent Cars

(531) 26.01.01, 29.01.12, 27.05.01, 06.07.01
(510), (511) 39 wypożyczanie samochodów.

(210) 479412 (220) 2017 11 24
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex Makaron na patelnię GNOCCHI Z SOSEM 

MAŚLANO-ZIOŁOWYM Gotowe danie 10 minut
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(531) 05.09.01, 05.09.15, 08.07.03, 11.03.08, 26.01.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mrożone warzywa, mrożone warzywa z do-
datkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki 
warzywne, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem so-
sów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe we-
getariańskie lub z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe 
z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe 
z dodatkiem makaronu i/lub mięsa, mrożone dania gotowe 
z warzyw, mrożone dania gotowe z produktów zawartych 
w tej klasie z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mro-
żone dania gotowe z produktów zawartych w tej klasie z do-
datkiem makaronu i/lub mięsa, 30 żywność na bazie mąki, 
mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem 
warzyw, makarony, makarony mrożone, makarony z dodat-
kiem warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, gotowe dania zawierające makaron, sosy do makaro-
nu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw.

(210) 479413 (220) 2017 11 24
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex Makaron na patelnię Z SOSEM 

Z CZERWONYM PESTO Gotowe danie 10 minut

(531) 05.09.15, 05.09.21, 08.07.03, 11.03.18, 26.01.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mrożone warzywa, mrożone warzywa z do-
datkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki 
warzywne, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem so-
sów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe we-
getariańskie lub z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe 
z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe 
z dodatkiem makaronu i/lub mięsa, mrożone dania gotowe 
z warzyw, mrożone dania gotowe z produktów zawartych 
w tej klasie z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mro-
żone dania gotowe z produktów zawartych w tej klasie z do-
datkiem makaronu i/lub mięsa, 30 żywność na bazie mąki, 
mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem 
warzyw, makarony, makarony mrożone, makarony z dodat-
kiem warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, gotowe dania zawierające makaron, sosy do makaro-
nu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw.

(210) 479427 (220) 2017 11 27
(731) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Dzieciaki w akcji
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki 
danych, płyty i dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury i fotografie, 35 usługi 
w zakresie: reklamy, także on-line w sieci komputerowej 
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, publiko-
wania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i rekla-
mowych, w tym w sieci on-line, projektowana i pośrednic-
twa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych 
i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketin-
gu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia 
kampanii reklamowych, transkrypcji informacji, prowadze-
nia elektronicznych baz danych, 41 usługi wydawnicze 
w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydaw-
nictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania 
i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i po-
przez Internet, publikacji książek, czasopism, materiałów 
informacyjno - edukacyjno - szkoleniowych także w sieci 
on-line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obra-
zowania, prowadzenia on-line, publikacji elektronicznych, 
nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów in-
formatycznych i korespondencyjnego organizowania szko-
leń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

(210) 479437 (220) 2017 11 27
(731) WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) WELES
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, obrobione lub półobro-
bione skóry, skóra nieobrobiona, skóra surowa lub półprze-
tworzona, skóry zwierzęce, wyprawione skóry, 20 nieprze-
tworzone i półprzetworzone zwierzęce kość, róg, kły, kopyta 
zwierzęce, kości zwierzęce, poroża, ścięgna zwierzęce, rogi 
zwierzęce, 29 mięso i wędliny, dziczyzna, dziczyzna konser-
wowana, gotowe dania składające się głównie z mięsa, goto-
we dania z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z dzi-
czyzny, gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie 
z dziczyzny, gulasze, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbaski 
konserwowane, konserwy mięsne, mięsa wędzone, mięso 
gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso kiełbasiane, 
mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso mielone 
[mięso siekane], mięso mrożone, mięso pokrojone w pla-
stry, mięso solone, mięso świeże, mięso w puszce (konser-
wy), mięso wędzone, mrożone posiłki składające się głównie 
z mięsa, osłonki kiełbas [naturalne lub sztuczne], paczkowa-
ne mięso, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, 
potrawy mięsne gotowane, przetworzone produkty mięsne, 
przyrządzone mięso konserwowe w puszce, pulpety mięsne, 
ragout, smażone mięso, steki z mięsa, surowe kiełbasy, su-
szone mięso, szynka, tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa, 
dziczyzna mrożona, dziczyzna w skórze.

(210) 479441 (220) 2017 11 27
(731) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Pieklorz EKOGROSZEK
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(531) 26.02.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materia-
łów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i bio-
masą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjono-
wanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych 
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru 
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Inter-
netu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania 
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla 
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, 
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, 
usługi transportowe.

(210) 479443 (220) 2017 11 27
(731) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Groszek-e EKOGROSZEK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materia-
łów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i bio-
masą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjono-
wanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych 
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru 
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Inter-
netu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania 
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla 
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, 
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, 
usługi transportowe.

(210) 479446 (220) 2017 11 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-

CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) ANDEPIN
(510), (511) 5 środki farmaceutyczne.

(210) 479449 (220) 2017 11 27
(731) CZARSKA DANIELA, Warszawa
(540) D

(531) 27.05.21, 24.09.03
(510), (511) 42 prace badawczo - rozwojowe na rzecz osób 
trzecich w zakresie komunikacji interpersonalnej.

(210) 479451 (220) 2017 11 27
(731) BIAŁOBRZESKI BARTOSZ, BIAŁOBRZESKI SŁAWOMIR 

MEGA-LUX SPÓŁKA CYWILNA, Rybie
(540) air HOTEL

(531) 27.05.01, 26.03.04, 01.01.03, 18.05.03
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania konferen-
cji, usługi w zakresie organizowania bankietów dotyczące 
rozrywki, 43 usługi hotelarskie, usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, usługi gastronomiczne w zakresie pro-
wadzenia restauracji, kawiarni, barów, usługi w zakresie orga-
nizowania bankietów dotyczące zaopatrywania w żywność 
i napoje, usługi kateringowe.

(210) 479455 (220) 2017 11 27
(731) Hong Kong Trade Development Council, Hong Kong
(540) BELT AND ROAD GLOBAL FORUM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, do-
starczanie informacji o działalności gospodarczej i handlu, 
pomoc przy badaniach dotyczących działalności gospodar-
czej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, dostarczanie 
usługi pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych 
w celu umożliwienia osobom trzecim znalezienia partnerów 
do eksportu, zaopatrzenia, inwestycji, usług prawnych oraz 
profesjonalnych usług związanych z własnością intelektual-
ną, organizowanie i przeprowadzanie wystaw i targów, zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, handlem i biznesem, 
organizowanie i przeprowadzanie pokazów handlowych, 
pokazy i wystawy towarów w celach promocyjnych, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działal-
nością handlową, usługi w zakresie administracji biurowej 
i usługi biurowe, usługi marketingowe i promocyjne, usługi 
w zakresie pokazów towarów, usługi agencyjne w zakresie 
organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, usłu-
gi agencyjne w zakresie organizowania wizyt biznesowych 
na międzynarodowych rynkach, wyceny handlowe, doradz-
two biznesowe, badania biznesowe, konsultacje w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, agencje informacji 
handlowej, kompilacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, komputerowe zarządza-
nie plikami, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi pu-
blic relations, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
agencje reklamowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dostarczanie informacji statystycznych, systematyzacja da-
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nych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, re-
klamy telewizyjne, ogłoszenia telewizyjne, pokazy towarów, 
bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, badania marketingowe i badania rynku, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, udziela-
nie informacji w zakresie działalności gospodarczej i handlu 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi 
zindywidualizowanej pomocy w nawiązywaniu kontaktów 
biznesowych.

(210) 479457 (220) 2017 11 27
(731) Hong Kong Trade Development Council, Hong Kong
(540) BELT AND ROAD GLOBAL FORUM

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, do-
starczanie informacji o działalności gospodarczej i handlu, 
pomoc przy badaniach dotyczących działalności gospodar-
czej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, dostarczanie 
usługi pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych 
w celu umożliwienia osobom trzecim znalezienia partnerów 
do eksportu, zaopatrzenia, inwestycji, usług prawnych oraz 
profesjonalnych usług związanych z własnością intelektual-
ną, organizowanie i przeprowadzanie wystaw i targów, zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, handlem i biznesem, 
organizowanie i przeprowadzanie pokazów handlowych, 
pokazy i wystawy towarów w celach promocyjnych, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działal-
nością handlową, usługi w zakresie administracji biurowej 
i usługi biurowe, usługi marketingowe i promocyjne, usługi 
w zakresie pokazów towarów, usługi agencyjne w zakresie 
organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, usłu-
gi agencyjne w zakresie organizowania wizyt biznesowych 
na międzynarodowych rynkach, wyceny handlowe, doradz-
two biznesowe, badania biznesowe, konsultacje w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, agencje informacji 
handlowej, kompilacja informacji do komputerowych baz 
danych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, komputerowe zarządzanie 
plikami, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi public 
relations, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
agencje reklamowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dostarczanie informacji statystycznych, systematyzacja da-
nych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, re-
klamy telewizyjne, ogłoszenia telewizyjne, pokazy towarów, 
bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, badania marketingowe i badania rynku, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, udziela-
nie informacji w zakresie działalności gospodarczej i handlu 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi 
zindywidualizowanej pomocy w nawiązywaniu kontaktów 
biznesowych.

(210) 479469 (220) 2017 11 28
(731) ŁATA JACEK MARMUR-PŁYTKI, Podłęże
(540) WAPIEŃ pinczowski

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 19 kamień, kamień naturalny, kamień budow-
lany, płytki kamienne, kamieniarstwo-wyroby, budowlany 
kamień naturalny, obrobiony kamień naturalny, ozdoby z ka-
mienia, obudowy kominków z kamienia, płyty z naturalne-
go kamienia, płytki z kamienia naturalnego, środki wiążące 
do wyrobu kamieni, materiały budowlane z kamienia na-
turalnego, bloki wykonane z kamienia naturalnego, płyty 
i płytki z kamienia naturalnego, kostka kamienna do bruko-
wania i układania nawierzchni.

(210) 479473 (220) 2017 11 28
(731) ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) allevent
(510), (511) 38 fora, usługi w zakresie tworzenia pokoi roz-
mów dla serwisów społecznościowych, informacja o te-
lekomunikacji, komunikacja za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, przesyłanie wiadomości, transmisja plików 
cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, usłu-
gi poczty głosowej, usługi przywoławcze odnośnie radia, 
telefonu lub innych środków łączności elektronicznej, usługi 
telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie wi-
deokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, usługi w zakresie telekomunikacji, wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz 
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, 41 organizowanie konkursów piękności, organizo-
wanie loterii, organizowanie widowisk, organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie 
przyjęć, produkcja widowisk, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, in-
formacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
kształcenie praktyczne, usługi w zakresie pokazów, organiza-
cja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie 
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie szko-
leń, organizowanie konkursów, usługi w zakresie edukacji 
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lub rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, 
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie roz-
rywki, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, usługi związane z dyskotekami, wy-
najem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie apara-
tury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów 
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, udostęp-
nianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki 
cyfrowej (nie do pobrania) w Internecie, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi agencji dys-
trybucji biletów, usługi w zakresie rozrywki, usługi klubowe, 
usługi w zakresie rozrywki lub nauki, 42 konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, odzyskiwanie danych komputerowych, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS), tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usłu-
gi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego.

(210) 479479 (220) 2017 11 28
(731) LUBANIAK KAROL LUBANIAK WANDA 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 
LUBA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) LUBA

(531) 27.05.01, 05.03.14, 29.01.12, 26.01.03, 26.11.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty 
kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód.

(210) 479484 (220) 2017 11 28
(731) JAKUBEK KAROL FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 

TORUS, Tychy
(540) TORUS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.02.07, 26.11.12
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, meble biurowe, 
meble gabinetowe, meble reprezentacyjne, meble ła-
zienkowe, meble metalowe, meble niemetalowe, meble 
hotelowe, meble konferencyjne, meble pracownicze, 
meble ze sklejki, meble ze sklejki, meble z mdf, meble la-
kierowane, fotele i krzesła, sofy i systemy recepcyjne, lady 
recepcyjne, szafki, szafy, blaty, stoły, biblioteki, 42 doradz-
two w zakresie wyposażenia wnętrz w meble, wyroby 
z drewna i materiałów drewnopochodnych, projektowa-
nie wnętrz z meblami, wyrobami z drewna i materiałów 
drewnopochodnych, dekoracja wnętrz, projektowanie 
dekoracji wnętrz, stylizacja wnętrz powiązana z wzornic-
twem przemysłowym, wzornictwo przemysłowe, projekty 
wyposażenia wnętrz.

(210) 479486 (220) 2017 11 28
(731) JAKUBEK KAROL FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 

TORUS, Tychy
(540) TORUS
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, meble biurowe, 
meble gabinetowe, meble reprezentacyjne, meble ła-
zienkowe, meble metalowe, meble niemetalowe, meble 
hotelowe, meble konferencyjne, meble pracownicze, 
meble ze sklejki, meble ze sklejki, meble z mdf, meble la-
kierowane, fotele i krzesła, sofy i systemy recepcyjne, lady 
recepcyjne, szafki, szafy, blaty, stoły, biblioteki, 42 doradz-
two w zakresie wyposażenia wnętrz w meble, wyroby 
z drewna i materiałów drewnopochodnych, projektowa-
nie wnętrz z meblami, wyrobami z drewna i materiałów 
drewnopochodnych, dekoracja wnętrz, projektowanie 
dekoracji wnętrz, stylizacja wnętrz powiązana z wzornic-
twem przemysłowym, wzornictwo przemysłowe, projekty 
wyposażenia wnętrz.

(210) 479528 (220) 2017 11 29
(731) VENTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KEBS&GO
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, dystrybutory auto-
matyczne, automaty sprzedające, automaty sprzedające 
chłodnicze, automaty sprzedające i maszyny dozujące, 
maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowy-
wania żywności i napojów, dystrybutory automatyczne 
na monety, dystrybutory automatyczne na karty, urządze-
nia do przetwarzania żywności, sprzęt do przetwarzania 
i przygotowywania żywności lub napojów, maszyny i ob-
rabiarki, automaty przemysłowe, maszyny do sortowania 
i pakowania, części, wyposażenie i akcesoria do wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, 11 urządzenia do oświetla-
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodze-
nia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, kuchenki 
mikrofalowe, piecyki kuchenne, kuchenki, rożna (grille),ta-
ce elektryczne utrzymujące ciepłe posiłki, tostery, płyty 
grzewcze, patelnie elektryczne, elektryczne podgrzewa-
cze do napojów, podgrzewacze jedzenia i/lub napojów 
do celów handlowych, lodówki, zamrażarki, części, wy-
posażenie i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych, 
wynajem automatów sprzedających na monety, wynajem 
automatów sprzedających na karty, 43 usługi restauracyj-
ne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia.
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(210) 479552 (220) 2017 11 29
(731) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POSPAY

(531) 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 9 kasy fiskalne, kasy rejestrujące, komputery 
i sprzęt przetwarzający dane, nośniki danych, w tym magne-
tyczne, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, mode-
my komputerowe, modemy komputerowe zewnętrzne USB, 
karty modemowe, karty PC, urządzenia i części urządzeń słu-
żących do bezprzewodowego dostępu do sieci komputero-
wych, w tym Internetu, urządzenia telekomunikacyjne, urzą-
dzenia do transmisji danych, oprogramowanie, programy 
komputerowe, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, spo-
rządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, syste-
matyzacji pisemnych informacji (komunikatów), zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, bada-
nia rynku, organizacji wystaw lub targów handlowych, po-
średnictwa w: zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez 
telefon i Internet, wypożyczanie urządzeń dotyczących kom-
puterów i urządzeń biurowych, wyszukiwanie w komputerze 
bazy danych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów 
dotyczących kas fiskalnych, kas rejestrujących, komputerów 
i sprzętu przetwarzającego dane, nośników danych, w tym 
magnetycznych, maszyn liczących, płyt (dyski) z nagrania-
mi, modemów komputerowych, kart modemowych, kart 
PC, urządzeń i części urządzeń służących do bezprzewodo-
wego dostępu do sieci komputerowych, w tym Internetu, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do transmisji da-
nych, oprogramowania, pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, 
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, 
bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie interneto-
wej, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, informacja 
o powyższych usługach, usługi telekomunikacyjne on-line 
polegające na umożliwieniu zawierania umów pośrednic-
twa dotyczących handlu oraz kupna i sprzedaży, informacja 
o powyższych usługach, 36 usługi telekomunikacyjne on-li-
ne polegające na umożliwieniu: zawierania umów ubezpie-
czeniowych, umów kredytowych, umów bankowych oraz 
otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji 
bankowych, dostępu do konta bankowego, 37 instalowa-
nie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn, urzą-
dzeń i komputerów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania 
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, 
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w syste-
mie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, 
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez 
Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi sateli-
tów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów 
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi 
w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych 
z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komu-
nikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji 

radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i ob-
razu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności 
informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń 
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania tele-
fonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, 
transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizu-
alnych za pośrednictwem Internetu, elektroniczny serwis 
informacji typu on - line polegający na tworzeniu, prowa-
dzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo-
ści, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkowni-
kiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie 
dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Interne-
tu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w za-
kresie bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, 
w tym Internetu, przekazywanie różnych informacji drogą 
elektroniczną przez Internet oraz przez inne sieci kompute-
rowe, informacja o powyższych usługach, usługi polegające 
na transmisji pisemnych informacji (komunikatów), usługi te-
lekomunikacyjne on-line polegające na: umożliwieniu zawie-
rania umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, umoż-
liwieniu wykonywania umów z branży telekomunikacyjnej, 
umożliwieniu zlecania usług, świadczenia usług z branży 
telekomunikacyjnej, internetowej, handlu elektronicznego, 
umożliwieniu zawierania umów kupna i sprzedaży z branży 
telekomunikacyjnej, internetowej, handlu elektronicznego, 
informacja o powyższych usługach, 41 edukacja, szkolenia, 
zjazdy, sympozja, publikacje multimedialne, publikacja mate-
riałów edukacyjnych, 42 administrowanie stronami kompu-
terowymi, badania w zakresie urządzeń maszyn biurowych 
i komputerów, instalacje oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje, 
konserwacja, powielanie i wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 479578 (220) 2017 11 30
(731) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie
(540) COLOR INSPIRATION

(531) 27.05.24
(510), (511) 19  podłogi parkietowe, podłogi drewniane, 
drewniane podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy 
izolujące pod podłogi, podłogi z twardego drewna, deski, 
deski drewniane, deski podłogowe, drewniane deski sufi-
towe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe [drew-
niane], deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, 
drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z drewna mięk-
kiego, deski tarasowe z drewna twardego, fornir do podłóg, 
podłogowe płyty parkietowe, listwy podłogowe niemetalo-
we, drewniane płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty 
parkietowe, drewniane parkiety fornirowane, laminowane 
panele parkietowe, parkiety wykonane z drewna, drewno 
wielowarstwowe, drewno obrobione, drewno półobrobio-
ne, drewno laminowane, drewno fornirowane, panele drew-
niane, płyty z drewna, płytki drewniane, drewniane profile, 
płyty drewniane, okładziny drewniane, boazerie z drewna, 
drewniane pokrycia podłogowe, warstwy okładzinowe 
z drewna, drewniane panele akustyczne na sufity, drewnia-
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ne panele akustyczne na ściany, zaprawa do naprawy dziur 
w konstrukcjach drewnianych, zaprawa do naprawy pęknięć 
w konstrukcjach drewnianych.

(210) 479579 (220) 2017 11 30
(731) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie
(540) DESIGN EXPERIENCE

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi drewniane, 
drewniane podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy 
izolujące pod podłogi, podłogi z twardego drewna, deski, 
deski drewniane, deski podłogowe, drewniane deski sufi-
towe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe [drew-
niane], deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, 
drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z drewna mięk-
kiego, deski tarasowe z drewna twardego, fornir do podłóg, 
podłogowe płyty parkietowe, listwy podłogowe, niemetalo-
we, drewniane płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty 
parkietowe, drewniane parkiety fornirowane, laminowane 
panele parkietowe, parkiety wykonane z drewna, drewno 
wielowarstwowe, drewno obrobione, drewno półobrobio-
ne, drewno laminowane, drewno fornirowane, panele drew-
niane, płyty z drewna, płytki drewniane, drewniane profile, 
płyty drewniane, okładziny drewniane, boazerie z drewna, 
drewniane pokrycia podłogowe, warstwy okładzinowe 
z drewna, drewniane panele akustyczne na sufity, drewnia-
ne panele akustyczne na ściany, zaprawa do naprawy dziur 
w konstrukcjach drewnianych, zaprawa do naprawy pęknięć 
w konstrukcjach drewnianych.

(210) 479580 (220) 2017 11 30
(731) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie
(540) JAWOR-PARKIET.PL PRODUCENT PODŁÓG 

DREWNIANYCH

(531) 27.05.01, 29.01.03, 26.11.01
(510), (511) 4 brykiety drzewne, 19 podłogi parkietowe, 
podłogi drewniane, drewniane podłogi parkietowe, podłogi 
z drewna, warstwy izolujące pod podłogi, podłogi z twar-
dego drewna, deski, deski drewniane, deski podłogowe, 
drewniane deski sufitowe, deski [drewno budowlane], deski 
podłogowe [drewniane], deski z drewna twardego, deski 
z drewna miękkiego, drewniane deski tarasowe, deski tara-
sowe z drewna miękkiego, deski tarasowe z drewna twarde-
go, fornir do podłóg, podłogowe płyty parkietowe, listwy 
podłogowe, niemetalowe, drewniane płytki podłogowe, 
parkiety, parkiety i płyty parkietowe, drewniane parkiety for-
nirowane, laminowane panele parkietowe, parkiety wykona-
ne z drewna, drewno wielowarstwowe, drewno obrobione, 
drewno półobrobione, drewno laminowane, drewno forni-
rowane, panele drewniane, płyty z drewna, płytki drewnia-
ne, drewniane profile, płyty drewniane, okładziny drewniane, 
boazerie z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, war-

stwy okładzinowe z drewna, drewniane panele akustyczne 
na sufity, drewniane panele akustyczne na ściany, zaprawa 
do naprawy dziur w konstrukcjach drewnianych, zaprawa 
do naprawy pęknięć w konstrukcjach drewnianych.

(210) 479581 (220) 2017 11 30
(731) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie
(540) CHEVRON JAWOR-PARKIET PREMIUM FLOORS

(531) 01.01.05, 26.01.04, 26.03.23, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi drewniane, 
drewniane podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy 
izolujące pod podłogi, podłogi z twardego drewna, deski, 
deski drewniane, deski podłogowe, drewniane deski sufi-
towe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe [drew-
niane], deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, 
drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z drewna mięk-
kiego, deski tarasowe z drewna twardego, fornir do podłóg, 
podłogowe płyty parkietowe, listwy podłogowe, niemetalo-
we, drewniane płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty 
parkietowe, drewniane parkiety fornirowane, laminowane 
panele parkietowe, parkiety wykonane z drewna, drewno 
wielowarstwowe, drewno obrobione, drewno półobrobio-
ne, drewno laminowane, drewno fornirowane, panele drew-
niane, płyty z drewna, płytki drewniane, drewniane profile, 
płyty drewniane, okładziny drewniane, boazerie z drewna, 
drewniane pokrycia podłogowe, warstwy okładzinowe 
z drewna, drewniane panele akustyczne na sufity, drewnia-
ne panele akustyczne na ściany, zaprawa do naprawy dziur 
w konstrukcjach drewnianych, zaprawa do naprawy pęknięć 
w konstrukcjach drewnianych.

(210) 479582 (220) 2017 11 30
(731) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie
(540) RetroCollection Oryginalnie Stylizowana Podłoga

(531) 02.09.14, 14.07.06, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi drewniane, 
drewniane podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy 
izolujące pod podłogi, podłogi z twardego drewna, deski, 
deski drewniane, deski podłogowe, drewniane deski sufi-
towe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe [drew-
niane], deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, 
drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z drewna mięk-
kiego, deski tarasowe z drewna twardego, fornir do podłóg, 
podłogowe płyty parkietowe, listwy podłogowe, niemetalo-
we, drewniane płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty 
parkietowe, drewniane parkiety fornirowane, laminowane 
panele parkietowe, parkiety wykonane z drewna, drewno 
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wielowarstwowe, drewno obrobione, drewno półobrobio-
ne, drewno laminowane, drewno fornirowane, panele drew-
niane, płyty z drewna, płytki drewniane, drewniane profile, 
płyty drewniane, okładziny drewniane, boazerie z drewna, 
drewniane pokrycia podłogowe, warstwy okładzinowe 
z drewna, drewniane panele akustyczne na sufity, drewnia-
ne panele akustyczne na ściany, zaprawa do naprawy dziur 
w konstrukcjach drewnianych, zaprawa do naprawy pęknięć 
w konstrukcjach drewnianych.

(210) 479606 (220) 2017 11 30
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) it’s good, soo good! Musli Serduszka

(531) 02.09.01, 08.01.14, 27.05.01
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, 
ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, 
makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, nale-
śniki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie 
mąki, pralinki, produkty spożywcze na bazie owsa, prepara-
ty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe batoniki 
zbożowe, żywność na bazie mąki.

(210) 479610 (220) 2017 11 30
(731) NIEDZIELA ADAM TERMHAUS, Kraśnik
(540) bumki.

(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki składane kuchenne 
i gospodarstwa domowego, jednorazowe składane pojem-
niki papierowe na odpady śmiecie, jednorazowe składane 
pojemniki z tworzywa na odpady śmiecie, 35 doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], tworzenie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych 
do baz komputerowych dotyczących towarów: jednora-
zowych składanych pojemników na śmiecie, usługi agencji 
eksportowo - importowych, informacje handlowe za za po-
średnictwem Internetu o zgrupowaniu jednorazowych 
składanych pojemników na śmiecie, tak by umożliwić tym 
nabywcom obejrzenie i dokonanie poprzez Internet zakupu 
w hurtowni, sklepie jak również usługi sprzedaży wysyłkowej 
tych towarów, produkcja filmów reklamowych, promocja 
i marketing sprzedaży pojemników dla osób trzecich, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, radia i telewizji, 
telefonu, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-

mowych, organizowanie wystaw i pokazów jednorazowych 
pojemników składanych na śmiecie i artykułów pochodnych 
w celach reklamowych i handlowych, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych.

(210) 479622 (220) 2017 12 01
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) Chia Break it’s good, soo good! Twoja przerwa!

(531) 05.07.08, 08.07.15, 11.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, 
ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, 
makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, nale-
śniki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie 
mąki, pralinki, produkty spożywcze na bazie owsa, prepara-
ty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe batoniki 
zbożowe, żywność na bazie mąki.

(210) 479626 (220) 2017 12 01
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) Chia Break it’s good, soo good! Twoja przerwa!

(531) 08.07.15, 05.07.08, 11.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, 
ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, 
makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, nale-
śniki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie 
mąki, pralinki, produkty spożywcze na bazie owsa, prepara-
ty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe batoniki 
zbożowe, żywność na bazie mąki.
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(210) 479629 (220) 2017 12 01
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) Chia Break it’s good, soo good! Twoja przerwa!

(531) 05.07.09, 08.07.15, 11.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, 
ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, 
makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, nale-
śniki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie 
mąki, pralinki, produkty spożywcze na bazie owsa, prepara-
ty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe batoniki 
zbożowe, żywność na bazie mąki.

(210) 479646 (220) 2017 12 01
(731) POSKROP MACIEJ, Żyrardów
(540) m maciosoft

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.22, 26.05.01, 26.05.22
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe, usługi wydawni-
cze, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania.

(210) 479670 (220) 2017 12 04
(731) BUSINESS ONLINE SALES SYSTEM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PozyczkaGO.pl

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.18
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 479671 (220) 2017 12 04
(731) BUSINESS ONLINE SALES SYSTEM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) pozyczkago.pl
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 479682 (220) 2017 12 04
(731) M.EULALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ostrów Wielkopolski

(540) M Eulalia

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, berety, 
apaszki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biu-
stonosze, bluzy, bluzki, kombinezony, buty sportowe, buty 
sznurowane, czapki, dzianina, dżerseje, fartuchy, garnitury, 
getry, kalosze, kamizelki, kaptury, kąpielówki, kostiumy kąpie-
lowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimna-
styczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kap-
turem, legginsy, majtki, majtki dziecięce, nauszniki, obuwie 
plażowe, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, 
okucia metalowe do obuwia, osłony, daszki do czapek, pa-
ski, pantofle domowe i kąpielowe, pasy do przechowywania 
pieniędzy, płaszcze, palta, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, 
półbuty, rajstopy, rękawiczki i rękawiczki z jednym palcem, 
sandały, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, staniki, sukienki 
na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szaliki, 
szelki, szlafroki, trykoty, t-shirty, zapiętki do obuwia, żakiety 
pikowane, wyprawki dziecięce.

(210) 479685 (220) 2017 12 04
(731) GRAUCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) grauCHEM

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej pro-
duktów chemicznych dla odbiorców z różnych branż.

(210) 479714 (220) 2017 12 04
(731) PHARMA C FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) Swee-Ty by PCF

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele pod prysz-
nic, szampony, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, płyny do kąpieli, preparaty do ką-
pieli, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy 
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do ciała, kosmetyki do opalania, dezodoranty do użytku 
osobistego, preparaty do golenia, pianki do golenia, wody 
toaletowe, mleczka i balsamy po goleniu, pasty do zębów, 
proszki i płyny do zębów.

(210) 479715 (220) 2017 12 04
(731) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) DOBRE SKLEPY ROWEROWE

(531) 26.11.21, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 41 prowadzenie szkoleń i seminariów, organi-
zowanie pokazów i imprez handlowych, usługi wydawnicze 
w zakresie gazet, czasopism i książek.

(210) 479716 (220) 2017 12 04
(731) PHARMA C FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) Perle Blanche by PCF

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.13, 27.05.21
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do golenia, 
pianki do golenia, wody toaletowe, kremy kosmetyczne, 
mleczka i balsamy po goleniu, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, szampony, mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic.

(210) 479727 (220) 2017 12 04
(731) PHARMA C FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) Perle D`or by PCF

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do golenia, 
pianki do golenia, wody toaletowe, kremy kosmetyczne, 
mleczka i balsamy po goleniu, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, szampony, mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic.

(210) 479729 (220) 2017 12 04
(731) PHARMA C FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) a Active Juice vege

(531) 05.13.01, 27.05.01, 05.03.13, 27.05.08
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele pod prysz-
nic, szampony, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, płyny do kąpieli, preparaty do ką-
pieli, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy 
do ciała, kosmetyki do opalania, dezodoranty do użytku 
osobistego, preparaty do golenia, pianki do golenia, wody 
toaletowe, mleczka i balsamy po goleniu, pasty do zębów, 
proszki i płyny do zębów.

(210) 479731 (220) 2017 12 04
(731) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) DOBRE SKLEPY ROWEROWE

(531) 26.11.07, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 prowadzenie szkoleń i seminariów, organi-
zowanie pokazów i imprez handlowych, usługi wydawnicze 
w zakresie gazet, czasopism i książek.

(210) 479737 (220) 2017 12 05
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) BiLARD
(510), (511) 30 cukierki, trufle, karmelki, czekolady, czeko-
ladki, bomboniery, batony, pianka w czekoladzie, ciasteczka, 
marcepanki, lody spożywcze, pralinki.

(210) 479746 (220) 2017 12 05
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów 
nad Prosną

(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA 
Barszcz czerwony z uszkami BEZ KONSERWANTÓW 
BEZ BARWNIKÓW
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(531) 03.07.03, 05.09.03, 11.03.05, 08.07.03, 19.03.03, 25.01.15, 
26.04.02, 26.13.01, 08.07.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy z dodatkami, 
barszcz czerwony z uszkami, porcjowane posiłki zawierające 
warzywa i kluski.

(210) 479787 (220) 2017 12 06
(731) HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) Eccellente ANNO 1993 RICETTA ORIGINALE 

L’APERITIVO DOLCE QUALITA SUPERIORE TOTINO 
Eccellente RICETTA ORIGINALE BIANCO QUALITA 
SUPERIORE HERBAL APERITIF, PRODUCED 
ACCORDING TO THE ORIGINAL RECIPE, GUARANTEE 
OF THE EXCELLENT QUALITY ZŁOTY MEDAL 2009 
ANNO 1993 PRO EXPO

(531) 01.15.25, 02.03.08, 19.07.01, 25.01.15, 25.01.01, 03.01.02, 
26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15, 24.05.07

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, 
rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspo-
magające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.

(210) 479821 (220) 2017 12 07
(731) QUICK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) QUICK

(531) 26.01.04, 21.03.05, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda: woda stołowa: woda gazowana, woda 
mineralna, woda sodowa, woda litowa, soki jabłkowe, kok-
tajle bezalkoholowe, lemoniada, kwas chlebowy, piwo, piwo 
słodowe, piwo imbirowe, pastylki do napojów gazowanych, 
proszki do napojów gazowanych, napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, mleko migdałowe, 
napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na bazie owo-
ców i warzyw, napoje owocowe, soki, soki owocowe, soki 
warzywne, sorbety, nektary owocowe, syropy do napojów, 
preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji na-
pojów, napoje mineralne, 33 alkohol ryżowy, eksrakty alko-
holowe, esencje alkoholowe, anyżówka, aperitify, arak, bran-
dy, curacao, destylowane napoje alkoholowe, dżin, gorzkie 
nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
gruszeczniki, jabłeczniki, cydr, kirsz, koktajle, likiery, likiery 
miętowe, miody pitne, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 
napoje alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawie-
rające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, piquette, 
rum, sake, alkohole wspomagające trawienie, whisky, wina, 
wódki, 35 reklama, handel towarami takimi jak: woda, woda 
stołowa, woda gazowana, woda mineralna, woda sodowa, 
woda litowa, sok jabłkowy, koktajle bezalkoholowe, lemo-
niada, kwas chlebowy, piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, 
pastylki do napojów gazowanych, proszki do napojów ga-
zowanych, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, mleko migdałowe, napoje gazowane, na-
poje izotoniczne, napoje na bazie owoców i warzyw, napoje 
owocowe, soki, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, nek-
tary owocowe, syropy do napojów, preparaty do produkcji 
napojów, esencje do produkcji napojów, napoje mineralne, 
alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 
napoje alkoholowe, anyżówka, aperitify, arak, brandy, cura-
cao, destylowane napoje alkoholowe, dżin, gorzkie nalewki, 
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecz-
niki, jabłeczniki, cydry, kirsz, koktajle, likiery, likiery miętowe, 
miody pitne, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje 
alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, piquette, rum, sake, 
alkohole wspomagające trawienie, whisky, wina, wódki, pa-
pierosy, artykuły spożywcze, usługi agencji importowo-eks-
portowych, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usłu-
gi na rzecz osób trzecich, zarządzenie w zakresie zamówień 
handlowych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 479835 (220) 2017 12 07
(731) MANDALLIN NAHAJOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) MANDALLIN
(510), (511) 20 meble, meble do wnętrz, meble wypoczyn-
kowe, meble do salonu, meble sypialne, meble do siedzenia, 
meble kuchenne, meble łazienkowe, meble wielofunkcyjne, 
meble antyczne, meble drewniane, meble wykonane z sub-
stytutów drewna, meble bambusowe, meble skórzane, meble 
tapicerowane, meble trzcinowe, meble z listewek, meble wy-
konane ze szkła lub głównie ze szkła, meble wykonane z two-
rzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, meble wykonane 
ze stalowych rurek, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, 
meble biurowe i ogrodowe, meble do celów katalogowania, 
meble do celów wystawowych, meble do eksponowania 
towarów, meble do oranżerii, meble do przechowywania, 
szafy [meble], kredensy witryny, toaletki, komody, szafki [me-
ble], regały [meble], gabloty [meble] toaletki [meble], meblo-
ścianki, etażerki, biblioteczki [regały na książki], biurka kufry 
[szafki], stoliki, stoły [meble], stojaki będące meblami wyko-
nane z materiałów niemetalowych, stojaki na wino [meble], 
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barki [meble], garderoby, skrzynie [meble], konsole [meble], 
łóżka, tapczany, sofy, kanapy, otomany, wersalki, narożniki 
[meble], fotele, szezlongi, pufy [meble], zestawy wypoczyn-
kowe, podnóżki, krzesła, taborety, wysokie stołki [meble], 
ławy, niemetalowe części mebli, niemetalowe elementy łą-
czące do mebli, półki [meble], części półek (niemetalowe -), 
konstrukcje półek, nie z metalu [meble], podpórki do półek 
(niemetalowe -), blaty [części mebli], drewniane uchwyty 
do szuflad, drzwi do mebli, niemetalowe drzwi przesuwne 
do mebli, drzwi do szaf, drzwi do szafek, elementy meblowe, 
konstrukcje drewniane łóżka, wezgłowia, zagłówki [meble], 
podłokietniki, podłokietniki do mebli, parawany [meble], ko-
sze do przechowywania [meble], wieszaki do ubrań [meble], 
podpórki do książek [meble], podpory do roślin, kwietniki 
[meble], tablice w postaci mebli, cokoły [meble], kontuary 
[meble], obudowy drewniane [meble] do urządzeń i apara-
tury elektrycznej, akcesoria meblowe wyposażenia wnętrz, 
lustra [meble], ramy, ramy do obrazów, ramki na zdjęcia, 
drewniane pudła i pudełka do przechowywania, dzieła sztu-
ki i wyroby artystyczne z drewna, cementu gipsowego, wo-
sku, gipsu i pochodnych gipsu, tworzyw sztucznych, kości, 
żywicy, bursztynu, ambroidu, ratanu łupiny orzecha, figurki, 
statuetki, rzeźby, ozdoby, dekoracje i modele dekoracyjne 
wykonane z drewna, cementu gipsowego, gipsu i pochod-
nych gipsu, wosku, tworzyw sztucznych, żywicy, bursztynu, 
ambroidu, kości, ratanu, łupiny orzecha, dekoracje wiszące 
[ozdoby], popiersia, posągi i posążki z drewna, wosku, gip-
su lub tworzyw sztucznych, postumenty [meble], szkatułki, 
ozdobne zakończenia drążków do zasłon, dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne 
panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne [me-
ble] nietekstylne, dekoracyjne skrzynki drewniane, wyroby 
stolarstwa meblowego, wyroby wikliniarskie, drabiny nieme-
talowe, poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki na krze-
sła, poduszki siedziska, poduszki [obicia], materace, pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, pokrowce na ubrania, wieszaki 
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble], dopasowane 
nakrycia na meble, dopasowane pokrowce na meble, żalu-
zje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wy-
syłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz 
poprzez ofertę bezpośrednią: mebli, artykułów wyposażenia 
wnętrz, w tym dla domu, elementów i części meblowych, 
dzieł sztuki, rzeźb, wyrobów artystycznych i dekoracyjnych, 
ceramiki, produktów oświetleniowych, w tym lamp, toreb, 
portfeli i portmonetek, pokrowców, zegarów, administro-
wanie, organizacja, zarządzanie i nadzorowanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, administrowanie, 
organizacja, zarządzanie i nadzorowanie usług sprzedaży 
wysyłkowej, usługi importowo - eksportowe, doradztwo 
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospo-
darczej, w tym dotyczące franchisingu, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu, gromadzenie informacji 
handlowych i związanych z reklamą, informacja handlowa 
i marketingowa, informacje, doradztwo i porady handlowe 
dla konsumentów w zakresie wyboru produktów, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, promocja, marketing, reklama, rekla-
ma internetowa, przygotowanie, organizacja i prowadzenie 
imprez, konkursów, targów, wystaw, pokazów w celach 
handlowych, biznesowych, reklamowych, promocyjnych 
i marketingowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, or-

ganizowanie, obsługiwanie, administrowanie, zarządzanie 
i nadzorowanie programami motywacyjnymi i programami 
lojalnościowymi, organizowanie losowania nagród w celach 
promocyjnych, reklamowych, przygotowywanie, umieszcza-
nie, rozpowszechnianie materiałów, ogłoszeń i tekstów rekla-
mowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
biznesowych, handlowych, usługi w zakresie porównywa-
nia cen, doradztwo reklamowe i marketingowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, dystrybucja produktów do celów 
reklamowych, oferowanie próbek produktów, aktualizacja 
i utrzymywanie danych i informacji w komputerowych ba-
zach danych.

(210) 479908 (220) 2017 12 08
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) BIG APPLE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 479955 (220) 2017 12 10
(731) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kryniczno

(540) O-R-N-A-M-I

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i preparaty toaletowe, 
preparaty i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, środ-
ki czystości do toalet, pianki w aerozolu do czyszczenia po-
wierzchni w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli, 
łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów 
samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, 
elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli 
komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych, elemen-
tów z metali, chusteczki nasączane płynami do mycia i czysz-
czenia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, 
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli 
i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, wyro-
by kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, kosmetyki do opa-
lania, olejki eteryczne, dezodoranty do użytku osobistego, 
odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy 
do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż leczni-
cze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kre-
my kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, 
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, 
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, 
pasty do zębów, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżyw-
ki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, 
maski do zabiegów kosmetycznych, kremy do pillingu, pre-
paraty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, 
perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, 
szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, 
fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywa-
cze do paznokci, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, 
płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samo-
chodowe, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namacza-
nia bielizny, krochmal, preparaty do mycia, wybielacze i inne 
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substancje stosowane w praniu, preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do odświeżania rur odpływowych, detergenty 
w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania 
rur kanalizacyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotło-
wego z rur, preparaty do usuwania kamienia ze sprzętu AGD, 
16 papierowe ściereczki do polerowania, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii 
gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia 
powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmety-
ków, promocja sprzedaży.

(210) 479957 (220) 2017 12 11
(731) DĘBSKI MARCIN M.D., Radom
(540) ŁOMBOX
(510), (511) 16 opakowania na prezenty, opakowania za-
wierające niespodzianki w środku ujęte w tej klasie, 35 pre-
zentowanie towarów w mediach i Internecie dla potrzeb 
sprzedaży detalicznej, 45 usługi przygotowywania zindywi-
dualizowanych pudełek z prezentami, prowadzenie list pre-
zentów do wyboru przez osoby trzecie, wybór prezentów 
osobistych na rzecz osób trzecich.

(210) 479964 (220) 2017 12 09
(731) ATMOMAT SZATKOWSKI, RYNIEC SPÓŁKA JAWNA, 

Włocławek
(540) ATMOMAT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.11.12
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, gazowniczych, przewodów rurowych, ma-
teriałów budowlanych, prowadzenie agencji eksportowo 
- importowej.

(210) 479985 (220) 2017 12 11
(731) MĄDRA ELŻBIETA KOMERS INTERNATIONAL, Straszyn
(540) Ambrosja SILVER WASSER Liqueur GDAŃSKI LIKIER 

ZIOŁOWY ZDOBIONY PŁATKAMI SREBRA K KOMERS 
PRODUCT OF POLAND WYPRODUKOWANO 
W POLSCE

(531) 07.05.02, 07.05.05, 07.05.15, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 
27.07.01, 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 24.01.05, 24.01.18, 
26.01.14, 26.01.16

(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje 
alkoholowe destylowane, wódka.

(210) 480010 (220) 2017 12 11
(731) LEGAL GEEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) tmguard
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 45 usługi 
prawne, ochrona własności intelektualnej, usługi monitoro-
wania znaków towarowych, badania [wyszukiwanie] w za-
kresie informacji prawnych, dostarczanie informacji praw-
nych, egzekwowanie praw do znaków towarowych.

(210) 480013 (220) 2017 12 11
(731) GRUPA ŁAPAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kudawa-Zdrój

(540) HOTEL VERDE MONTANA WELLNESS & SPA BIZNES 
RODZINA ZDROWIE

(531) 01.01.05, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, zakwatero-
wanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelarskie, hotele, 
motele, pensjonaty, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, bary, piwiar-
nie, winiarnie, cukiernie, usługi cateringowe, przygotowywa-
nie dań (żywność, napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 
organizacja przyjęć, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń 
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie 
pomieszczeń na posiedzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, 
usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wy-
pożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(210) 480015 (220) 2017 12 11
(731) RZEMIEŚLNICZY BROWAR JANA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kudowa-Zdrój

(540) RZEMIEŚLNICZY BROWAR JANA ZAWIERCIE

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, substytuty piwa, 
korzenne piwa, piwo pszeniczne, mineralizowane piwa, piwo 
rzemieślnicze, piwo słodowe, imitacja piwa, piwa smakowe, 
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brzeczka piwna, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne 
jasne, wino jęczmienne [piwo], czarne piwo [piwo ze słodu 
palonego], napoje bezalkoholowe o smaku piwa, indyjskie 
piwa jasne ale (IPA), piwa o małej zawartości alkoholu, por-
ter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty chmielu 
do produkcji piwa, stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
ale [rodzaj piwa angielskiego], drinki na bazie piwa, napoje 
na bazie piwa, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo 
typu saison, shandy [napój składający się z piwa i lemonia-
dy], produkty piwowarskie, wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owoco-
we, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, preparaty 
do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców 
używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji 
napojów, syropy do lemoniady, koncentraty do sporządza-
nia napojów owocowych, koncentraty do sporządzania 
napojów bezalkoholowych, preparaty do sporządzania li-
kierów, moszcz konserwowany, niesfermentowany, pastyl-
ki do napojów gazowanych, proszki do produkcji napojów 
bezalkoholowych, syropy do napojów, słodkie napoje bez-
alkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi do sporzą-
dzania napojów, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
40 warzenie piwa, usługi browarnicze, przetwarzanie żywno-
ści i napojów, konserwacja napojów, konserwowanie napo-
jów i żywności, produkcja cydru na rzecz innych, produkcja 
wina na rzecz osób trzecich, przetwarzanie artykułów spo-
żywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie żywności, 
usługi destylacji alkoholu, zabiegi zabezpieczające żywność 
przed pleśnią, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarza-
nia napojów, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania 
żywności, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
gastronomiczne, prowadzenie piwiarni, restauracje, winiar-
nie, jadłodajnie, stołówki, pizzerie, kawiarnie, kafeterie, bary, 
bary szybkiej obsługi, fast foody, snack bary, bufety, puby, bi-
stra, cukiernie, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, usługi w zakresie bankietów, usługi kateringowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem (catering), przygotowywanie dań (żyw-
ność, napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, organizacja 
przyjęć, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń 
na posiedzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na uroczystości, wypożycza-
nie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, tymczasowe 
zakwaterowanie, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
usługi hotelarskie, hotele, motele, pensjonaty.

(210) 480023 (220) 2017 12 11
(731) LASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) LASCO +  PLUS

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 4 oleje przemysłowe i tłuszcze przemysłowe, 
smary, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, 
świece i knoty do oświetlenia, paliwo gazowe, mazut, pali-
wo na bazie alkoholu, ropa naftowa, surowa lub rafinowana, 
oleje do konserwacji murów, tłuszcze do oświetlania, smary 
do pasów, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budow-
nictwo], oleje do farb.

(210) 480030 (220) 2017 12 12
(731) SZERSZYŃSKI ANDRZEJ, SZERSZYŃSKI RADOSŁAW, 

SZYMAŃSKI KRZYSZTOF VICTUS SPÓŁKA CYWILNA, 
Sopot

(540) victus APARTAMENTY

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem miesz-
kań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 37 czyszczenie 
budynków od wewnątrz, czyszczenie okien, 39 wynajem 
łodzi, wynajem samochodów.

(210) 480045 (220) 2017 12 12
(731) KOSZYCKA-ŁAWSKA IWONA PHU IWONA,  

Szczawno-Zdrój
(540) BOHEMA

(531) 02.07.02, 02.07.19, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 
26.04.04, 26.04.14

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie lokali 
gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, cukierni, lo-
dziarni, usługi cateringowe.

(210) 480047 (220) 2017 12 12
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) aeromil
(510), (511) 4 oleje przemysłowe (przekładniowe i hydrau-
liczne), smary.

(210) 480055 (220) 2017 12 12
(731) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk
(540) LORENTE
(510), (511) 9 gniazda i łączniki elektryczne.



Nr  ZT08/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 41

(210) 480057 (220) 2017 12 13
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) mn lashes MODENA LASHES

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kleje do przy-
mocowywania sztucznych rzęs, kosmetyki do brwi, kosme-
tyki do rzęs, maski kosmetyczne, olejki do celów kosme-
tycznych, ołówki do brwi, płukanki do oczu, nie do celów 
medycznych, pomady do celów kosmetycznych, preparaty 
do demakijażu, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycz-
nych, rzęsy sztuczne, zestawy kosmetyków, 8 pincety, za-
lotki do rzęs, pęsety do depilacji, 21 pędzle kosmetyczne, 
przybory kosmetyczne, przyrządy do demakijażu, 35 usługi 
sprzedaży towarów z zakresu kosmetyki, 44 salony piękności, 
usługi makijażu, usługi wizażystów.

(210) 480059 (220) 2017 12 13
(731) ŁOBASIUK IWONA, Suwałki
(540) PREDATHLON
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, odzież sportowa 
i rekreacyjna, obuwie, obuwie sportowe, sznurowane, na-
krycia głowy, czapki, daszki przeciwsłoneczne, kapelusze 
od słońca, berety, ubrania, bluzki, koszule, krawaty, t-shir-
ty, skarpetki, kombinezony, swetry, szaliki, chusty, szarfy, 
spodnie, spodenki, dresy, palta, kurtki, 28 gry i zabawki, ak-
cesoria i gadżety sportowe objęte ochrona w niniejszej kla-
sie, w szczególności piłki, worki treningowe, kubki do gry, 
urządzenia do gier, 41 organizacja i prowadzenie zawodów 
sportowych profesjonalnych i amatorskich, organizowanie 
festynów i innych imprez sportowo - rekreacyjno - kulturalno 
- rozrywkowych, szkolenia, kursy, warsztaty w wersji on-line 
i off-line, usługi w zakresie rekreacji, obsługa imprez sporto-
wych, informacja o imprezach rozrywkowych, sportowych 
i kulturalnych, nauczanie indywidualne i grupowe.

(210) 480062 (220) 2017 12 13
(731) KRÓLIKOWSKI ŁUKASZ, Duchnów
(540) WERSAL CATERING CATERING INNY NIŻ WSZYSTKIE

(531) 26.01.01, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym 
poprzez centrale telefoniczne (call center) oraz Internet, 
sprzedaż artykułów cukiernicze - piekarniczych, mięsa, wę-
dlin, drobiu, dziczyzny, podrobów oraz przetworów z mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów, 41 organizowanie warsz-

tatów kulinarnych dla dorosłych i dla dzieci, 43 usługi cate-
ringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem 
produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do goto-
wania, usługi barowe, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy,wynajmowanie sal na posiedzenia [mityn-
gi, narady].

(210) 480064 (220) 2017 12 13
(731) KRÓLIKOWSKI ŁUKASZ, Duchnów
(540) MR MRS FIT BY WERSAL CATERING

(531) 02.09.01, 26.01.01, 24.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym 
poprzez centrale telefoniczne (call center) oraz Internet, 
sprzedaż artykułów cukierniczo - piekarniczych, mięsa, wę-
dlin, drobiu, dziczyzny, podrobów oraz przetworów z mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów, 41 organizowanie warsz-
tatów kulinarnych dla dorosłych i dla dzieci, 43 usługi cate-
ringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem 
produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do goto-
wania, usługi barowe, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mi-
tyngi, narady].

(210) 480066 (220) 2017 12 13
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,  

Neckarsulm, DE
(540) kaufland na dobry tydzień
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, usługi w zakresie informacji handlowej i usługi 
w zakresie informacji i porad dla konsumentów takie jak 
usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, usługi agencji, organizowanie prezentacji w ce-
lach biznesowych, organizowanie zakupów zbiorowych, 
usługi w zakresie wyceny, organizowanie konkursów, 
działalność agencyjna, usługi importu i eksportu, usługi 
pośrednictwa i negocjacji, usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie porównywania 
cen, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi 
subskrypcji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w od-
niesieniu do artykułów spożywczych, napojów, wyrobów 
tytoniowych, produktów medycznych, ortopedycznych 
i kosmetycznych, tekstyliów, odzieży, obuwia, wyrobów 
ze skóry, mebli, wyposażenia domów, artykułów gospo-
darstwa domowego, elektrycznych domowych urządzeń 
radiowych i telewizyjnych, instrumentów muzycznych, 
wyrobów metalowych, powłok artykuły konstrukcyjne 
i do samodzielnego wykonania, książek, czasopism, gazet, 
artykułów papierniczych i biurowych, pojazdów samo-
chodowych, samochodów i części do nich oraz akcesoria 
samochodowe, pomoc w prowadzeniu działalności go-
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spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu 
rzeczy w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile 
są one ujęte w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze 
w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one 
ujęte w tej klasie, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi w za-
kresie nieruchomości, pożyczanie pod zastaw, wydawa-
nie kart przedpłaconych i bonów, usługi depozytów sej-
fowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, zbiórki 
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie 
wyceny finansowej, usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu 
rzeczy w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile 
są one ujęte w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze 
w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one 
ujęte w tej klasie, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi wy-
najmu, dzierżawy i leasingu rzeczy w związku z wyżej wy-
mienionymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, usługi 
informacyjne i doradcze w związku z wyżej wymieniony-
mi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, 39 dystrybucja 
za pomocą rurociągów i kabli, transport, pakowanie i skła-
dowanie towarów, parkowanie i przechowywanie pojaz-
dów, cumowanie, usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu 
rzeczy w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile 
są one ujęte w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze 
w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one 
ujęte w tej klasie, 40 przetwarzanie żywności i napojów, 
produkcja na zamówienie i usługi w zakresie produkcji, 
wytwarzanie energii, drukowanie, wywoływanie zdjęć 
i filmów, powielanie nagrań audio i video, uzdatnianie 
i oczyszczanie powietrza i wody, ubój, usługi wynajmu, 
dzierżawy i leasingu rzeczy w związku z wyżej wymienio-
nymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, usługi in-
formacyjne i doradcze w związku z wyżej wymienionymi 
usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, 43 tymczasowe 
zakwaterowanie, hotele dla zwierząt, wypożyczanie me-
bli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi wynajmu, dzierżawy i le-
asingu rzeczy w związku z wyżej wymienionymi usługami, 
o ile są one ujęte w tej klasie, usługi informacyjne i dorad-
cze w związku z wyżej wymienionymi produktami, o ile 
są ujęte w tej klasie.

(210) 480072 (220) 2017 12 14
(731) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola
(540) STONELLO
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kształt-
ki betonowe, rury betonowe, rurowe kształtki betonowe, 
silosy betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki 
na szambo, betonowe pokrywy do włazów, beton, beton 
towarowy, beton uszlachetniony, szlichty, zaprawy murar-
skie, piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane, goto-
we elementy betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi 
betonowe, przepusty betonowe, elementy stropowe be-
tonowe, płyty konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, 
elementy ogrodzeniowe betonowe, drogowe bariery be-
tonowe, słupy betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, 
kostka brukowa, krawężniki, obrzeża betonowe, betonowa 
galanteria ogrodowa: figurki z kamienia i betonu, konstruk-
cje altan betonowe, ławki betonowe, pojemniki betonowe, 
zbiorniki betonowe.

(210) 480079 (220) 2017 12 14
(731) BALCEREK KATARZYNA, Szczecin
(540) BLANCO & NEGRO Artistic Bridal

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 24 adamaszek, aksamit, arkusze płótna żaglowe-
go do osłon, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, balda-
chimy do łóżek, bielizna do celów domowych, bielizna froto-
wa, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa i stołowa, 
bielizna stołowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe tekstyl-
ne, brokaty, całuny, dekoracyjne tekstylne serwety na stół, 
dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych robio-
ne ręcznie, drukowane tkaniny perkalowe, duże ręczniki ką-
pielowe, dżersej [materiał], dziane materiały oczkowe, dziani-
na, dzianiny elastyczne na górne części garderoby damskiej, 
dzianiny z przędzy bawełnianej, dzianiny z przędzy jedwab-
nej, dzianiny z przędzy wełnianej, dżins [tkanina], elastyczne 
tkane materiały tekstylne, elementy wystroju wnętrz wyko-
nane z tkanin, falbany, fizelina, flanela, frote, gotowe zasłony 
tekstylne, jedwab, jedwab sztuczny, kapy na łóżka, koce weł-
niane, kołdry, kołdry [poszwy], krepa [tkanina], krepon, loden, 
łóżka (narzuty na -), marabut [materiał], materiały do produk-
cji odzieży, materiały na garnitury [tkaniny], materiały na za-
słony, materiały ręcznikowe [tekstylne], materiały tekstylne 
na bieliznę osobistą, materiały tekstylne tkane do produkcji 
artykułów odzieżowych, materiały z przędzy wełnianej, mo-
leskin [tkanina], moskitiery, muślin, narzuty, narzuty frote, na-
rzuty pikowane, obrusy, osłony na okna, okienne tkaniny de-
koracyjne, pledy podróżne, płótna, płótno żaglowe, polar 
wykonany z kopolimerów, polar wykonany z poliestru, polar 
wykonany z polipropylenu, poszewki na kołdry, poszewki 
na poduszki, poszwy na kołdry, prześcieradła, prześcieradła 
kąpielowe, prześcieradła na łóżka, przykrycia na łóżka, ratyna 
[tkanina], ręczniki, ręczniki z kapturem, ściereczki do naczyń, 
serwety na stół niepapierowe, siatki chroniące przed owada-
mi, śpiworki z kapturem dla niemowląt, szewiot [tkanina], ta-
fta [tkanina], tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposażenia 
domu, tiul, tkanina do użytku w produkcji toreb, tkaniny ba-
wełniane, tkaniny do dekoracji wnętrz, tkaniny do produkcji 
zasłon, tkaniny do użytku w produkcji żagli statków, tkaniny 
do wyposażenia wnętrz, tkaniny do wytwarzania namiotów, 
tkaniny dziane, tkaniny elastyczne na odzież, tkaniny je-
dwabne, tkaniny koronkowe, tkaniny na koszule, tkaniny 
na damską bieliznę osobistą, tkaniny ścienne, tkaniny siatko-
we, tkaniny sztruksowe, tkaniny ubraniowe, tkaniny z aksami-
tu, tkaniny z bawełny, tkaniny z dzianiny bawełnianej, tkaniny 
z flaneli, tkaniny z jedwabiu, inne niż izolacyjne, tkaniny 
z kaszmiru, tkaniny z lnu, tkaniny z meszkiem, tkaniny z nylo-
nu, inne niż izolacyjne, tkaniny z przędzy jedwabnej, tkaniny 
z satyny, tkaniny z wełny, tkaniny z włókien chemicznych, tka-
niny zasłonowe, zasłony do natrysków, zasłony (kotary), za-
słony okienne, zasłony prysznicowe, zasłony tekstylne, zasło-
ny wewnętrzne i zewnętrzne, zasłony wykonane z materiałów 
tekstylnych, zasłony wykonane z tworzyw sztucznych, 25 rę-
kawiczki, rękawiczki jako odzież, rybaczki, skarpetki, skarpetki 
i pończochy, skarpetki męskie, skórzane sukienki, smokingi, 
spodenki, spodenki halkowe, spódnica - spodnie, spódnice, 
spódniczki baletowe, spódniczki do gry w tenisa, spodnie, 
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spodnie ciążowe, spodnie do gry w golfa, spodnie do jeź-
dziectwa, spodnie do joggingu, spodnie do jogi, spodnie 
do kolan [bryczesy], spodnie do piżamy, spodnie, koszule 
i spódniczki do golfa, spodnie narciarskie, spodnie nieprze-
makalne, spodnie ogrodniczki do polowania, spodnie pielę-
gniarskie, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie pumpy [alla-
dynki], spodnie sportowe, spodnie sztruksowe, spodnie 
ze stretchu, staniki sportowe, stringi, stroje baletowe, stroje 
dla druhen, stroje dla pielęgniarek, stroje dla sędziów sporto-
wych, stroje do chrztu, stroje do sportów walki, stroje jedno-
częściowe, stroje kąpielowe monikini, stroje marynarskie, 
stroje maskaradowe, stroje plażowe, stroje sportowe, sukien-
ka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe, su-
kienki damskie, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, su-
kienki do chrztu, sukienki do gry w tenisa, sukienki druhen, 
sukienki skórzane, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie 
ślubne, suknie wieczorowe, surduty, swetry, swetry marynar-
skie, swetry bez rękawów, swetry polo, swetry rozpinane, 
swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, szale, szale boa 
[odzież], szale i chusty na głowę, szale i etole, szale-tuby, sza-
le [tylko z trykotu], szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, sza-
liki jedwabne, szarfy do kimon [obi], szerokie koszule 
wierzchnie, szkockie berety, szlafmyce, szlafroki, szlafroki wy-
poczynkowe, szmizetki, szorty, szorty ciążowe, szorty kąpie-
lowe, szorty z polaru, sztormiaki [odzież], t-shirty z krótkim 
rękawem, tkane koszule, togi, tradycyjna odzież japońska, 
trencze, trykot, trykoty [ubrania], tuniki, ubiory do uprawiania 
sztuk walki, ubrania codzienne, ubrania dla kolarzy, ubrania 
dla szefów kuchni, ubranka do wózka [kombinezony nie-
mowlęce], wełniane rajstopy, wiatrówki, woalki, welony, 
wstawki do bielizny [części odzieży], wyprawki dla niemow-
ląt, wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, ża-
kiety męskie, żakiety z dzianiny, 35 administracyjne zarządza-
nie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie 
dotyczące marketingu, administrowanie dotyczące plano-
wania działalności gospodarczej, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, administrowanie działalnością gospodar-
czą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie pro-
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie progra-
mów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, ad-
ministrowanie sprzedażą, agencje importu - eksportu towa-
rów, agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marke-
tingu lub danych demograficznych], agencje reklamowe, 
aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodar-
czej w komputerowej bazie danych, badanie rynku, dekora-
cja wystaw sklepowych, doradzanie przedsiębiorstwom 
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradz-
two dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, 
doradztwo dotyczące reklamy, dostarczanie informacji han-
dlowych, dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, dystrybucja broszur reklamo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, 
dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków 
reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja 
próbek reklamowych, dystrybucja produktów do celów re-
klamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo-
wych, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamo-
wych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, 

dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, gromadzenie proponowanych ofert w przetar-
gach, informacja marketingowa, marketing internetowy, 
marketing skierowany do konkretnej grupy docelowej, mar-
keting towarów i usług na rzecz innych, marketing towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, nego-
cjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, organizacja i przeprowadza-
nie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji 
odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomu-
nikacyjnych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, organizacja promocji przy użyciu 
mediów audiowizualnych, organizowanie i prowadzenie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów, pokazy to-
warów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów 
promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych 
telezakupów i zakupów domowych, pomoc w zakresie mar-
ketingu, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, promowanie sprzedaży 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materia-
łów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie 
sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów 
znaczków handlowych, promowanie sprzedaży artykułów 
mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czaso-
pismach, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, 
przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygo-
towywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz 
firm, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, 
przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospo-
darczej, reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-
darzeniami sportowymi, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności internetu, reklamo-
wanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom 
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprze-
dawców, usługi handlowe on-line, w ramach których sprze-
dający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi marketin-
gowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi rekla-
mowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
kryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi zarządzania sprzedażą, usługi zarządzania i doradcze 
w działalności gospodarczej, 40 drukowanie, wywoływanie 
zdjęć i filmów, powielanie nagrań audio i video, 41 didżeje 
na przyjęcia i imprezy specjalne, adaptacje i montaż 
kinematograficzny.
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(210) 480091 (220) 2017 12 13
(731) BEJTKA RAFAŁ, Warszawa
(540) POSF
(510), (511) 25 odzież sportowa, 35 usługi reklamowe, mar-
ketingowe, promocyjne, sprzedaż detaliczna i hurtowa arty-
kułów sportowych i reklamowych, 41 organizowanie wyda-
rzeń sportowych, w tym sportowych zawodów i turniejów, 
usługi rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, kul-
turalne i sportowe, udostępnianie obiektów na wydarzenia 
sportowe, zawody lekkoatletyczne, programy z nagrodami, 
organizowanie festiwali dla celów kulturalnych i sportowych, 
organizowanie zawodów sprawnościowych, w tym biegów 
terenowych, wyścigów przełajowych, wojskowych torów 
przeszkód, organizowanie i prowadzenie klubów spraw-
nościowych (fitness), usługi trenerów personalnych, usługi 
instruktażowe odnoszące się do gimnastyki, treningów siło-
wych, kulturystyki, aerobiku, ćwiczeń fizycznych, diety i od-
żywiania, udostępnianie on-line usług rozrywkowych w za-
kresie związków sportowych, usługi informacyjne doradcze 
i konsultacyjne dotyczące usług: organizowania wydarzeń 
sportowych, w tym sportowych zawodów i turniejów, usług 
rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, kulturalne 
i sportowe, udostępniania obiektów na wydarzenia spor-
towe, zawody lekkoatletyczne, programy z nagrodami, or-
ganizowania festiwali dla celów kulturalnych i sportowych, 
organizowania zawodów sprawnościowych, w tym biegów 
terenowych, wyścigów przełajowych, wojskowych torów 
przeszkód, organizowania i prowadzenia klubów sprawno-
ściowych (fitness), usług trenerów personalnych, usług in-
struktażowych odnoszących się do gimnastyki, treningów 
siłowych, kulturystyki, aerobiku, ćwiczeń fizycznych, diety 
i odżywiania, udostępniania online usług rozrywkowych 
w zakresie związków sportowy.

(210) 480098 (220) 2017 12 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Aquaselin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, dezodoranty i anty-
perspiranty, wody toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do go-
lenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toa-
letowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do ce-
lów medycznych, antyperspiranty i dezodoranty do celów 
leczniczych.

(210) 480108 (220) 2017 12 14
(731) POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giebnia
(540) POLOMARKET ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA...
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, antyperspiranty jako przybory toaletowe, aromaty 
jako olejki eteryczne, olejki eteryczne jako aromaty do ciast, 
balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, che-
miczne produkty do prania służące do ożywiania kolorów 
do użytku domowego, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, dezodoranty zwierząt, drewno zapa-
chowe, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promie-
niowaniem słonecznym, olejek miętowy jako olejek ete-
ryczny, esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, 
farby do włosów, henna jako barwnik kosmetyczny, jonony 

jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na pa-
tyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, 
kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania 
sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kora mydłoki jako kwilai do prania, kosmetyki, ko-
smetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ma-
kijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, 
kreda czesząca, kreda malarska, krem do butów, kremy 
do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal 
do prania, lakier do włosów, lakiery jako środki do usuwa-
nia, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski 
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta 
do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do ce-
lów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów ko-
smetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, my-
dło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do pa-
znokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do wło-
sów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek 
golteriowy, olejek jaśminowy, olejek migdałowy, olejek la-
wendowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat 
odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, olejki do brwi, pa-
pier do polerowania, wosk do parkietu, paski odświeżające 
oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty 
do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo jako 
wyroby perfumeryjne, płótno szmerglowe, płótno z nasy-
pem szklanym jako płótno ścierne, płukanki do oczu, 
nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do prze-
mywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, 
płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki do ust, poma-
dy do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czysz-
czenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i od-
kurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących jako przybory toale-
towe, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do krę-
cenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, 
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwia-
nia, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w pro-
cesach produkcyjnych, preparaty do odymiania jako perfu-
my, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do polerowania, preparaty do polerowania protez denty-
stycznych, preparaty do prania, preparaty do prania che-
micznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty 
do samoopalania jako kosmetyki, preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów 
gospodarstwa domowego, preparaty do wybawiania plam, 
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty 
ściągające do celów kosmetycznych, papiery toaletowe, 
krochmal jako preparaty wygładzające, produkty do od-
świeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, 
przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza jako 
preparaty do usuwania, roztwory do szorowania, róż poler-
ski, rzęsy sztuczne, saszetki zapachowe do bielizny, soda 
krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielo-
we do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche 
szampony, szampony, szampony dla zwierząt jako nielecz-
nicze preparaty pielęgnacyjne, szampony dla zwierząt do-
mowych jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji, sztucz-



Nr  ZT08/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 45

ne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nie-
lecznicze, środki do czyszczenia zębów, pasty jako środki 
do konserwacji skóry, środki do namaczania prania, środki 
do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku 
z podłóg jako preparaty do szorowania, środki zapachowe 
odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, środki 
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, ultramaryna 
w postaci środków wybielających stosowane w pralnic-
twie, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki 
zmiękczające do tkanin, talk kosmetyczny, terpentyna 
do odtłuszczania, terpentyny jako olejki eteryczne, tlenek 
glinu jako materiał ścierny, tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata 
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik 
krzemu jako materiał ścierny, węglik metali jako materiał 
ścierny, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumo-
wana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk 
do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk 
do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk pralniczy, 
wosk szewski, wybielacze jako odbarwiacze służące do ce-
lów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, 
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do ma-
sażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania 
zębów, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, świece za-
pachowe, światełka nocne jako świeczki, świece, węgiel, 
wosk do nart, podpałki, podpałki papierowe do zapalania, 
pasta do obuwia, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne 
z wyposażeniem, białkowe suplementy diety, błonnik po-
karmowy, drewno cedrowe jako środek odstraszający owa-
dy, kadzidełka do odstraszania owadów, kompresy, leki dla 
ludzi, leki wzmacniające, lepy na muchy, lepy na muchy 
w postaci taśmy, odżywcze suplementy diety, owadobój-
cze szampony dla zwierząt, papier przeciwmolowy, pie-
luszki dla niemowląt, pieluchomajtki dziecięce, plastry, 
podpaski higieniczne, preparaty witaminowe, środki prze-
ciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, tampony, żywność 
dla niemowląt, 8 młotki jak narzędzia ręczne, młotki drew-
niane jako narzędzia ręczne, noże, noże ceramiczne, noże 
do pizzy nieelektryczne, noże do usuwania rybich łusek, 
noże kuchenne, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przy-
cinania roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze, nożyczki, obci-
nacze do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, osełki 
do ostrzenia, ostrzałki, nieelektryczne otwieracze do pu-
szek, pęsety do depilacji, pilniki, pilniki do paznokci, pince-
ty, elektryczne lub nieelektryczne polerki do paznokci, 
pompki ręczne, przecinaki jako narzędzia ręczne, elektrycz-
ne lub nieelektryczne przybory do depilacji, scyzoryki, se-
katory, sztućce, sztućce stołowe, nieelektryczne śrubokręty, 
widelce, widełki do pielenia, widły, wiertarki ręczne piersio-
we, wiertła jako części narzędzi ręcznych, zalotki do rzęs, 
zestawy do golenia, zestawy do manicure, elektryczne ze-
stawy do manicure, zestawy do pedicure, żelazka, żelazka 
do karbowania, żyletki, 9 alkoholomierze, biurowe urządze-
nia do dziurkowania kart, baterie elektryczne, czujniki, dio-
dy świecące LED, dyktafony, dyskietki, elektroniczne tłuma-
cze kieszonkowe, elektroniczne terminarze osobiste, 
elektryczne dzwonki do drzwi, etui na okulary, etui 
na smartfony, gaśnice, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne 
kontakty jako złącza elektryczne, gwizdki do przywoływa-
nia psów, gwizdki sygnalizacyjne, igły gramofonowe, kalku-
latory kieszonkowe, kamery wideo, kamizelki ratunkowe, 
kasety wideo, kaski do jazdy konnej, klepsydry jako czaso-
mierze, klawiatury komputerowe, koce gaśnicze, kompute-
ry, podręczne komputery przenośne, ładowarki do baterii, 

lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy bły-
skowe jako fotografia, liczniki, liczydła, lornetki, lupy jako 
optyka, lustra jako optyka, łyżki do odmierzania, magnesy 
dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, maski do nurko-
wania, maski ochronne, megafony, miarki jako przyrządy 
miernicze, miary, miarki krawieckie, modemy, monitory jako 
sprzęt komputerowy, myszy jako sprzęt do przetwarzania 
danych, naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i foto-
kopiarek, obudowy głośników, ochraniacze zębów, ochra-
niacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów 
do uprawiania sportu, odblaskowe kamizelki ochronne, od-
twarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt 
fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, od-
ważniki, okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary ochronne do uprawiania sportu, oprawki do okula-
rów, oprogramowanie gier, optyczne nośniki danych, pa-
mięci zewnętrzne USB, plandeki ochronne, płyty gramofo-
nowe, płyty kompaktowe jako audio-wideo, podkładki pod 
myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku 
z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pokrow-
ce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smart-
fony, ramki cyfrowe do zdjęć, radia samochodowe, radia 
jako odbiorniki radiowe, subwoofery, suwmiarki, szkła kon-
taktowe, tablety, telefony, telefony bezprzewodowe, telefo-
ny komórkowe, tuby do głośników, torby do noszenia kom-
puterów, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, 
wagi łazienkowe, wzmacniacze, wykrywacze dymu, zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, zatyczki do uszu do nurko-
wania, 16 globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie 
wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowy-
wania, etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy 
przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, fil-
try do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, karuk 
jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, 
inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, 
komiksy, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmien-
ne, koperty na butelki z papieru lub kartonu, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki jako note-
sy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdję-
cia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako artykuły pi-
śmienne, papierowe podkładki pod szklanki, pastele jako 
kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra 
i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra 
ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle 
do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, przybory 
szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przy-
rządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pió-
ra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki 
do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papie-
rowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki 
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumen-
tów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci 
zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, elek-
tryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do go-
towania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania 
jako koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, 
torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domo-
wych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki do ksią-
żek, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wałki 
do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania 
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki do stron, 
zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze 
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jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 18 laski, kijki mar-
szowe i trekkingowe, chlebaki, obroże dla zwierząt, odzież 
dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, parasole, ple-
caki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, 
pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, torby, 
puste torby na narzędzia, torby na zakupy, torby na zakupy 
na kółkach, torby plażowe, torby szkolne z paskiem na ra-
mię, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, 
20 lustra jako srebrzone szkło, materace, krzesła, kosze nie-
metalowe, materace dmuchane, do celów niemedycznych, 
parawany jako meble, poduszki dla zwierząt domowych, 
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, skrzynie na narzędzia, nieme-
talowe, puste, stojaki na parasole, stojaki na ręczniki jako 
meble, stojaki na czasopisma, stojaki, półki, stoliki ruchome 
pod komputery, stoły, wieszaki i haczyki na ubrania, wiesza-
ki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, tace 
niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, zasłony dekoracyjne z korali-
ków, 21 dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, do-
niczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki 
nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia 
do kuchni, deski do prasowania, butelki, butelki chłodnicze, 
butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku do-
mowego, brytfanny, balony szklane jako pojemniki, dzban-
ki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nie-
elektryczne, dziadki do orzechów, filiżanki, elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, filtry do kawy nieelektryczne, 
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, 
formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki 
jako przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki 
czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki do makija-
żu, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, 
garnki, garnki kuchenne, konewki, kieliszki do jajek, karafki 
na alkohol, ircha do czyszczenia, klatki dla zwierząt domo-
wych, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywa-
nia sera, komplety do likierów, końcówki do szczoteczek 
elektrycznych, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, 
grzebienie, grzebienie dla zwierząt, gofrownice do ciast 
nieelektryczne, kosze do użytku domowego, kosze na chleb 
do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, ko-
ziołki pod noże na stół, kubki, kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, kufle, kubły, kufle na piwo, kuwety dla 
zwierząt domowych, łapki do garnków, łapki na insekty, 
lejki, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użytku do-
mowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, 
łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, 
łyżki do polewania pieczeni jako utensylia kuchenne, na-
czynia na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shake-
ry jako naczynia do mieszania koktajli, mopy, miseczki, mi-
ski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku 
domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczynia, mie-
szadełka do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne, 
do celów domowych, miotełki do kurzu, miotełki do usu-
wania kurzu z mebli, maselniczki, materiały do polerowania 
w postaci ściereczek, maty do pieczenia, maty na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalo-
we naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napo-
jów, naczynia szklane do napojów, nici dentystyczne, nie-
elektryczne młynki kuchenne, nocniki, odkurzacze 
nieelektryczne, ozdoby z porcelany, packi na muchy, paro-
wary nieelektryczne, pałeczki jako sprzęt kuchenny, patel-
nie, patery, pędzle do golenia, pokrywki do garnków, po-
krowce na deski do prasowania, pojemniki termoizolacyjne, 
pojemniki na wykałaczki, pojemniki na olej, ocet, sól 
i pieprz, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemni-
ki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchenne-

go, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin służące do ukła-
dania kwiatów, podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, pod-
kładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, koszy-
ki piknikowe z naczyniami, pipety kuchenne, płytki zapo-
biegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku 
domowego, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, 
polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, porcelana, prasy do czosnku jako 
sprzęt kuchenny, prasy do tortilli, nieelektryczne jako przy-
bory kuchenne, prawidła do butów, przenośne chłodziarki, 
nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelek-
tryczne, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesie-
wacze popiołu do użytku domowego, przesiewacze, sita 
jako przybory gospodarstwa domowego, przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kosme-
tyczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelek-
tryczne, przybory toaletowe, przykrycia na czajniczek, przy-
krywki do dań, przyrządy do demakijażu, przyrządy 
do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania przy użyciu 
wosku, nieelektryczne, salaterki, ruszty kuchenne, rozpyla-
cze zapachowe, rondle ceramiczne, rondle, rozpylacze 
do perfum, rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, rękawice do grilla, rękawice 
do piekarnika, rękawice do polerowania, rękawice do użyt-
ku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, 
rękawice do mycia samochodów, puszki do pudru, ręczne 
młynki do kawy, pudełka na herbatę, pucharki na owoce, 
pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, 
ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ścierki 
do mycia podłóg, separatory piankowe do palców stóp 
do użytku podczas pedicure, serwetniki, serwisy do herba-
ty, serwisy do kawy jako zastawa stołowa, serwisy jako za-
stawa stołowa, sitka do herbaty, sitka do konewek, sitka 
do zaparzania herbaty, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki 
na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwa-
cze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, stojaki 
na pędzle do golenia, stroiki na świece, suszarki do bielizny, 
świeczniki, szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty, 
szczypce do lodu, szczypce do cukru, szczotki do szorowa-
nia, szczotki do mycia naczyń, szczotki do dywanów, 
szczotki do misek klozetowych, szczotki do butów, szczotki 
do czyszczenia pojemników, świeczniki służące do oprawy, 
syfony na wodę gazowaną, szczoteczki do brwi, szczotecz-
ki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, 
szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, szklane zatycz-
ki, szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, szpilki 
kuchenne metalowe, szufelki lub przyrządy do zbierania 
okruszków, tace do użytku domowego, tace papierowe, 
do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego 
użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, ter-
moizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy 
do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazo-
ny, wanienki dla niemowląt przenośne, wałki do ciasta do-
mowe, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów 
medycznych, trzonki mioteł, uchwyty na gąbki, torby izo-
termiczne, tłuczki do użytku kuchennego, torebki do wyci-
skania kremu przy dekoracji, trzepaczki do dywanów, 
nie będące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki 
nieelektryczne do użytku domowego, wieszaki na ręczniki 
w postaci prętów i kół, wkłady chłodzące do schładzania 
żywności i napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zamknię-
cia pokrywek do garnków, zestawy do przypraw, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, 24 bielizna stołowa i po-



Nr  ZT08/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

ścielowa, bielizna pościelowa i koce, bieżniki stołowe z ma-
teriałów tekstylnych, brokaty, filc, kołdry, koce dla zwierząt 
domowych, kapy na łóżka, kotary na drzwi jako zasłony, 
pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli z tworzyw 
sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, narzuty na łóżka, 
moskitiery, pledy podróżne, papierowe narzuty na łóżka, 
pokrycie na materace, poszewki na poduszki jako poszwy 
na poduszki, prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice ką-
pielowe, ścierki do osuszania szkła jako ręczniki, ściereczki 
do usuwania makijażu, serwetki tekstylne, serwety na stół 
nie papierowe, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kaptu-
rem dla niemowląt, śpiwory, zasłony prysznicowe z mate-
riałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkani-
ny lub z tworzyw sztucznych, zasłony, uchwyty do zasłon 
z materiałów tekstylnych, 25 apaszki jako chustki, bandany 
na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bielizna 
wchłaniająca pot, boa na szyję, bokserki, body jako bielizna, 
bryczesy, botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty 
za kostkę, chustki jako apaszki, cylindry jako kapelusze, 
czapki jako nakrycia głowy, czepki pod prysznic, czepki ką-
pielowe, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, dłu-
gie luźne stroje, espadryle, etole jako futra, fartuchy jako 
odzież, fulary jako ozdobne krawaty, futra jako odzież, gar-
nitury, getry jako ochraniacze zakładane na buty, gorsety, 
gorsety jako bielizna damska, halki jako bielizna, halki, pół-
halki, kalosze wkładane na obuwie, kamizelki, kapelusze pa-
pierowe jako odzież, kamizelki dla rybaków, kąpielówki, 
kaptury jako odzież, kimona, kimona do karate, kimona ja-
pońskie, kombinezony, kombinezony piankowe dla narcia-
rzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótki-
mi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie 
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki z kapturem chronią-
ce przed zimnem i wiatrem, kurtki jako odzież, kombinezo-
ny jako odzież, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce jako odzież, maski na oczy do spania, mitry 
jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mycki, pluski, nakry-
cia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nausz-
niki jako odzież, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie 
piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, 
ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimna-
styczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji 
skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, 
okrycia wierzchnie jako odzież, pończochy, poncza, pod-
wiązki do skarpetek, podwiązki, podkoszulki sportowe, 
podkoszulki bez rękawów, płaszcze kąpielowe, piżamy, pi-
kowane kurtki jako odzież, palta, pantofle domowe, panto-
fle kąpielowe, paski jako odzież, pasy do przechowywania 
pieniędzy jako odzież, pasy elastyczne wyszczuplające jako 
bielizna, pelerynki, opaski na głowę, poszetki, pulowery, raj-
stopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym 
palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, śliniaki nie-
papierowe, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, 
stroje na maskaradę, stroje przeciwdeszczowe, stroje plażo-
we, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, 
szale, szaliki, szarfy do ubrania, szlafroki, trykoty, trykoty 
jako ubrania, walonki jako buty filcowe, turbany, woalki, we-
lony jako odzież, wyprawki dziecięce jako odzież, wyroby 
pończosznicze, 26 broszki jako dodatki do ubrań, cekiny 
do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne 
wstążki, kokardy do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu 
biżuterii, igły, guziki, girlandy sztuczne, gąbki do upinania 
włosów w kok, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, łaty przy-
klejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, 
naparstki do szycia, ozdobne plakietki, artykuły pasmante-
ryjne z wyjątkiem nici, pióra jako dodatki do ubrań, sztucz-
ne owoce, szpilki do włosów, spinki jako klamerki do wło-
sów, spinki do włosów, siatki na włosy, przepaski do włosów, 

poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, spinki wsuwki 
do włosów, sprężynki do włosów jako akcesoria do włosów, 
sprężynki jako akcesoria do włosów, sztuczne rośliny, 
wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów, zamki bły-
skawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zawieszki, inne niż 
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 27 dywa-
niki i maty samochodowe, dywany, chodniki i maty, maty, 
maty antypoślizgowe, maty do jogi, maty łazienkowe jako 
dywaniki, maty gimnastyczne, maty z trzciny, 28 artykuły 
gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki do kar-
mienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymo-
cowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry planszo-
we, gry polegające na budowaniu, gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry 
z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające, 
dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choin-
kę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony 
jako zabawki, choinki z materiałów syntetycznych, deski 
do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulaj-
nogi jako zabawki, huśtawki kalejdoskopy, kapiszony do pi-
stoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki 
kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije 
do gier, kije golfowe, kije hokejowe konstrukcyjne klocki 
do zabawy, koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, 
końcówki do kijów bilardowych, konie na biegunach jako 
zabawki, kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla 
niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki 
do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako 
gry, kości do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki 
na kości do gry, kule bilardowe, misie pluszowe, modele bę-
dące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze 
na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wy-
jątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe 
czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podno-
szenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie do rzu-
cania jako gry, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy 
do pływania, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki 
z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety 
jako zabawki, sanki jako artykuły sportowe, samochody 
do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki jako 
gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut podko-
wą jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawi-
ce do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rę-
kawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie 
sterowane do zabawy, podbieraki dla wędkarzy, proce jako 
artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy sto-
sowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne 
gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na przyję-
cia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki węd-
karskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki 
do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, 
szpule do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wi-
szące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki jako puzzle, 
trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby na kije 
golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingo-
we, torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, 
worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt 
domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty 
do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszo-
nej skali do składania jako zabawki, żetony do gier hazardo-
wych, żyłki wędkarskie, 29 ajvar jako pasta z papryki, bakła-
żanów i czosnku, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, białka 
jajek, bekon, bita śmietana, bulgogi jako koreańskie danie 
z wołowiny, bulion jako preparaty do produkcji, cebula kon-
serwowana, guacamole jako pasta z awokado, grzyby kon-
serwowane, groszek konserwowy, galbi jako danie z grillo-
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wanego mięsa, galarety mięsne, galaretki owocowe, 
galaretki, flaki, frankfurterki, filety rybne, fasolka konserwo-
wa, falafel, dżemy, dziczyzna, chipsy owocowe, chipsy 
ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek 
konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dżem imbirowy, ho-
mary nieżywe, hummus jako pasta z ciecierzycy, hot dogi 
w cieście kukurydzianym, ikra rybia przetworzona, jagody, 
konserwowane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszo-
na, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir jako na-
pój mleczny, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, ki-
szone warzywa jako kimchi, klej rybi spożywczy, koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje 
owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konser-
wowane ryby, miąższ owoców, masło kokosowe jako olej 
kokosowy, masło kakaowe, masło, małże nieżywe, margary-
na, marmolada, masło arachidowe, łosoś, nieżywy, nieżywe 
małże jako mięczaki, liofilizowane warzywa, liofilizowane 
mięso, langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, 
łój spożywczy, konserwowane warzywa, korniszony, kon-
serwy rybne, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki 
różowe nieżywe, krewetki nieżywe, krokiety, kukurydza cu-
krowa, przetworzona, kwaśna śmietana, mięso i wędliny, 
mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, 
migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albumi-
nowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinar-
nych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kuli-
narnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe 
do celów kulinarnych, mrożone owoce, mleko z orzeszków 
ziemnych do celów kulinarnych, mleko z orzeszków ziem-
nych, mleko w proszku, mleko sojowe, mleko sfermentowa-
ne, mleko skondensowane, napoje mleczne z przewagą 
mleka, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na ba-
zie mleka kokosowego, olej słonecznikowy do celów spo-
żywczych, ostrygi nieżywe, orzechy ziemne przetworzone, 
orzechy preparowane, orzechy laskowe, przetworzone, 
orzechy kandyzowane, orzechy aromatyzowane, opiekane 
wodorosty, oliwki konserwowane, olej z siemienia lnianego 
do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, olej sojowy spożywczy, olej z oli-
wek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, napo-
je na bazie mleka orzechowego, nasiona, przetworzone, 
nasiona słonecznika przetworzone, nieżywe małże, olej 
i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, olej kostny, ja-
dalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, 
olej rzepakowy jadalny, owoce konserwowane, owoce go-
towane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukro-
wane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, 
pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
pasztet z wątróbki, pasty na bazie orzechów, pektyna 
do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, 
placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, potrawy z ryb 
do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier 
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery 
warzywne, przekąski na bazie owoców, ryby, ryby solone, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, ser-
watka, skórki owocowe, skorupiaki, nieżywe, śledzie, nieży-
we, smalec, śmietana na bazie warzyw, śmietana jako pro-
dukty mleczarskie, soczewica konserwowana, soja 
konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kuli-
narnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne 
do gotowania, sos żurawinowy jako kompot, spożywczy 
olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, przetwory 
do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nie-
żywe, riażenka jako prażone zsiadłe mleko, rodzynki, spo-
żywczy olej sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy ja-
dalnych, substytuty mleka, szpik kostny zwierzęcy jadalny, 
szynka, tahini jako pasta z ziarna sezamowego, tłuszcze ja-

dalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzy-
wa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, 
warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, składniki 
do sporządzania zup, zupy, zsiadłe mleko, żółtka jajek, żela-
tyna, wywar, bulion, wiórki kokosowe, żywność przygoto-
wywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty 
do żywności w postaci preparatów, aromaty spożywcze 
inne niż olejki eteryczne, baozi jako nadziewane kluski go-
towane na parze, batony zbożowe, bibimbap jako ryż z wa-
rzywami i wołowiną, preparaty usztywniające do bitej 
śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, 
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbo-
żowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow jako przy-
prawa, chutney jako ostry, gęsty sos, ciasto w postaci masy 
do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, 
ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, 
curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cyna-
mon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, czosnek 
mielony jako przyprawa, dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze 
do ciast, drożdże, dulce de leche jako kajmak, enzymy 
do ciast, gałka muszkatołowa, gimbap jako koreańskie da-
nie z ryżu, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, 
kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa, kasze spożyw-
cze, kasza manna, kasza kukurydziana, karmelki jako cukier-
ki, kapary, kanapki z parówką jako hot dog, kanapki, kakao, 
jogurt mrożony jako lody spożywcze, jęczmień łuskany, 
jęczmień gnieciony, jiaozi jako pierogi nadziewane, herbat-
niki petit-beurre, jadalny papier ryżowy, gofry, gotowe po-
trawy na bazie makaronu, goździki jako przyprawa, guma 
do żucia, herbata, herbata mrożona, imbir jako przyprawa, 
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 
kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, 
kukurydza prażona jako popcorn, kurkuma, kuskus jako ka-
sza, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane da-
nia, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowa-
ne dania, których głównym składnikiem jest ryż, lód 
naturalny lub sztuczny, lody, lukier do ciast, lukier lustrzany 
jako polewa lustrzana, lukrecja jako cukiernictwo, majonez, 
mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukury-
dziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, napoje na bazie 
kakao, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mle-
kiem, napoje czekoladowe z mlekiem, napary, inne niż 
do celów leczniczych, naleśniki, musztarda, musy desero-
we, musy czekoladowe, muesli, miód, mleczko pszczele, 
marynaty, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta 
do wyrobów cukierniczych, mąka z tapioki, mąka ziemnia-
czana, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki jako wyro-
by cukiernicze, makarony, marcepan, napoje na bazie kawy, 
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, owies łu-
skany, owocowe galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjo-
we jako wyroby cukiernicze, papier jadalny, papka ryżowa 
do celów kulinarnych, papryka jako przyprawa, pasta mig-
dałowa, pasta z soi jako przyprawy, pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czeko-
lady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pasztet w cieście 
jako pate en croute, piccalilli jako marynowane warzywa 
w pikantnym sosie musztardowym, pestojako sos, pielmie-
ni jako pierogi z nadzieniem mięsnym, piernik, pieprz, gu-
iche, puddingi, ptifurki jako ciasteczka, przyprawy smako-
we jako sosy, marynaty, przyprawy korzenne, przetworzone 
nasiona do użytku jako przyprawa, propolis, proszek 
do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, produkty 
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spożywcze na bazie owsa, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, pralinki, potrawy liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, potrawy liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, pomadki jako cukierki, płat-
ki kukurydziane, placki, pizza, pierożki ravioli, pierożki 
na bazie mąki, ramen jako japońskie danie na bazie makaro-
nu, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, 
sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych jako 
przyprawa, siemię lniane do użytku kulinarnego jako przy-
prawa, słodziki naturalne, soda oczyszczona jako wodoro-
węglan sodu do pieczenia, mąka sojowa, sól do konserwo-
wania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, sorbety jako 
lody, sos sojowy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy 
pomidorowe, sosy jako przyprawy, sosy sałatkowe, spa-
ghetti, suchary, sushi, syrop z agawy jako słodzik naturalny, 
syropy i melasa, szafran jako przyprawa, tabule jako sałatka 
z kuskus, tacos jako danie meksykańskie, tapioka, tarty 
z owocami, tortille, wafle ryżowe, wanilia jako aromat, wani-
lina jako aldehyd, substytut wanilii, wareniki jako pierogi 
z nadzieniem, woda morska do gotowania, wyroby cukier-
nicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych cho-
inek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby czekolado-
we do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, zaczyn, zboża, ziarna sezamu jako przyprawy, zioła 
do celów spożywczych, ziele angielskie, zioła konserwowa-
ne jako przyprawy, 31 algi, nieprzetworzone, do spożycia 
przez ludzi lub zwierzęta, aloes jako roślina, artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej w stanie 
surowym, burak, cebula świeża jako warzywa, cebulki kwia-
towe, chleb świętojański, surowy, chmiel, choinki, cukinie 
świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, 
drzewa jako rośliny, fasola, świeża, groch świeży, grzyby 
świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nie-
przetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jęcz-
mień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla 
zwierząt, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza 
dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, koprą, korek 
jako surowiec, kora surowa, korzenie cykorii, migdały jako 
owoce, krzewy róż, krzewy, kukurydza, kwiaty, kwiaty su-
szone do dekoracji, nieprzetworzone kolby kukurydzy łu-
skane lub niełuskane, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, 
orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki 
arachidowe świeże, owoce cytrusowe świeże, otręby zbo-
żowe, owies, owoce świeże, palmy, palmy jako liście palmo-
we, papryki jako rośliny, siano, sezam jadalny, nieprzetwo-
rzony, sadzonki, ryż nieprzetworzony, rośliny suszone 
do dekoracji, rośliny, rabarbar świeży, pszenica, pokarm dla 
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, poma-
rańcze, pory świeże, soczewica świeża jako warzywa, świe-
że ziemniaki, szpinak świeży, warzywa świeże, wieńce 
z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wo-
dorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub 
zwierzęta, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bezalkoholo-
we, napój imbirowy, lemoniada, kwas chlebowy jako napo-
je bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, drinki na bazie 
piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, proszek do wytwarzania napoi gazo-
wanych, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje izo-
toniczne, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odal-
koholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, bezalkoholowe 
napoje z soków z owoców, orszada, owocowe nektary, bez-

alkoholowe, piwo, piwo słodowe, sok z pomidorów jako 
napój, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napo-
je, woda sodowa, woda selcerska, woda litowa, woda jako 
napoje, woda mineralna jako napoje, woda gazowana, 
moszcz winogron, niesfermentowany, syropy do napojów, 
syrop do lemoniady, 33 destylowane napoje, cydr, curaęao 
jako likier, brandy, baijiu jako chiński destylowany napój al-
koholowy, arak, aperitify, anyżówka jako likier, alkohole wy-
sokoprocentowe jako napoje, alkohol ryżowy, alkoholowe 
ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki, dżin, gotowe napoje 
alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik jako wino, 
kirsz jako alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, likier mięto-
wy, miód pitny, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, na-
poje alkoholowe zawierające owoce, nira jako napój alko-
holowy na bazie trzciny cukrowej, piquette jako wino 
z wytłoczyn winogronowych, rum, sake, alkohole i likiery 
wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 35 dekora-
cja wystaw sklepowych, administrowanie programami lo-
jalności konsumenta, pokazy towarów, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i roz-
liczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, produkcja 
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, re-
klama korespondencyjna, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, 
38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja plików cyfrowych, transfer stru-
mieniowy danych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie  
on-line kartek z życzeniami, 39 dostawa towarów, logistyka 
transportu, transport, przewożenie, przewóz samochodami 
ciężarowymi, pakowanie towarów, wynajmowanie maga-
zynów, 41 fotografia, organizowanie loterii, organizowanie 
konkursów w ramach edukacji lub rozrywki, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów, udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, 42 projektowa-
nie opakowań.

(210) 480119 (220) 2017 12 14
(731) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul, KR
(540) Aqua Pine
(510), (511) 12 opony do samochodów, opony do rowerów, 
opony ogumienia pneumatycznego, pokrowce na opo-
ny, opony do motocykli, kauczukowe łatki samoprzylepne 
do reperacji dętek, dętki do rowerów, dętki do motocykli, 
dętki do ogumienia pneumatycznego, dętki do kół pojaz-
dów, dętki do opon, siatki bagażowe do pojazdów, opony 
pneumatyczne, zestawy narzędzi do reperacji dętek, ob-
ręcze kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia 
siodełek motocykli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w po-
jazdach, człony hamulcowe do pojazdów, amortyzatory 
zawieszenia w pojazdach, bagażniki na narty do samocho-
dów, kolce do opon, gwoździe do opon, ogumienie do kół 
pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki do bież-
nikowania opon, bieżniki do pojazdów w formie zrolowa-
nych taśm, bieżniki do pojazdów typu traktorowego, opony 
bezdętkowe do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, 
wentyle do opon pojazdów, środki antypoślizgowe do opon 
pojazdów.
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(210) 480131 (220) 2017 12 14
(731) CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) Intenssima Cafe 100% ARABICA GROUND ROASTED 

COFFEE

(531) 11.03.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa.

(210) 480135 (220) 2017 12 14
(731) APOSTEL ALFRED, Racławiczki
(540) RODOS

(531) 27.05.24, 27.05.01
(510), (511) 41 muzyczna działalność koncertowa, organi-
zowanie, prowadzenie i obsługa koncertów muzycznych 
i tanecznych, imprez rozrywkowych, festiwali, usługi w za-
kresie organizowania przedstawień, widowisk, spektakli, 
przyjęć, wesel, balów, usługi związane z organizowaniem 
i obsługą dyskotek i imprez okolicznościowych, informacja 
o imprezach rozrywkowych, usługi koncertowo - estradowe, 
nagrywanie, kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału na dys-
kach i kasetach magnetofonowych i wideo, produkcja i dys-
trybucja płyt CD, dostarczanie programów rozrywkowych 
na taśmach filmowych, wideokasetach i płytach telewizyj-
nych do odtwarzania w kinach, telewizji i innych środkach 
przekazu, informacja o zespole i repertuarze, zamieszczanie 
ich na stronach internetowych.

(210) 480187 (220) 2017 12 15
(731) SŁABOŃSKA OLGA, Nowa Wieś
(540) ASFIX ALFA

(531) 05.13.01, 28.07.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do wiązania asfaltu, środek 
przeciwprzyczepny do asfaltu, dodatki chemiczne stosowa-
ne przy naprawie asfaltu, środki zapobiegające tworzeniu się 

kolein do asfaltu, substancje chemiczne do stosowania jako 
dodatki do asfaltu, dodatki chemiczne do użytku w impre-
gnacji wodoodpornej asfaltu, środki do produkcji mieszanek 
asfaltowych, 19 smoła, pak, bitumy i asfalt, nawierzchnie 
asfaltowe, nawierzchnie z mieszanin asfaltowych, tektura 
budowlana asfaltowana, bitumy, bitumiczne wyroby dla bu-
downictwa, taśmy smołowane dla budownictwa, beton, be-
tonowe elementy budowlane, materiały do budowy i pokryć 
dróg, kamień, kamień budowlany, granit, żwir, piaskowiec 
dla budownictwa, żużel jako materiał budowlany, materiały 
wiążące do naprawy dróg, nawierzchnie drogowe odbla-
skowe, nawierzchnie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, 
materiały do budowy i pokryć nawierzchni dróg, materiały 
budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane 
niemetalowe, materiały drogowe, smoła, bitumy, niemetalo-
we nawierzchnie, materiały wiążące do budowy dróg, mie-
szanki na bazie bitumu, mieszanki asfaltowe do wypełniania 
ubytków na bazie smoły (materiały budowlane), materiały 
do łatania na zimo i na gorąco dróg, szczeliwa asfaltowe 
na bazie bitumu i na bazie smoły, asfaltowe mieszanki, asfalt 
mastyksowy, asfalt drogowy, asfalt do celów budowlanych, 
mieszaniny asfaltu i kruszywa, uszczelniacze powierzchnio-
we do asfaltu, materiały do budowy dróg zawarte w klasie 
19, 37 asfaltowanie, budownictwo, układanie nawierzchni 
drogowych, nadzór budowlany, informacja budowlana, do-
radztwo inżynieryjne jako budownictwo, 42 doradztwo ar-
chitektoniczne, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie 
projektów technicznych, inżynieria techniczna, stylizacja 
jako wzornictwo przemysłowe, planowanie urbanistyczne, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace 
badawczo - wdrożeniowe, prace projektowe, ekspertyzy 
inżynieryjne, badania techniczne, badania chemiczne, testo-
wanie materiałów, kontrola jakości, doradztwo techniczne 
i technologiczne.

(210) 480189 (220) 2017 12 15
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) OCHRONA wyświetlacza

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.02
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe stosowane 
w ubezpieczeniach, nagrane nośniki danych, moduły łado-
walne z publikacjami w formie elektronicznej dotyczącymi 
ubezpieczeń, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórko-
wej; smartfony; tablety, telefoniczne urządzenia nadawcze; 
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w sys-
temie telefonii komórkowej; programy komputerowe, publi-
kacje elektroniczne; komputerowe urządzenia peryferyjne, 
akcesoria do telefonów komórkowych, folia i szkło ochronne, 
etui do telefonów komórkowych i tabletów, 36 gwarantowa-
nie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia 
grupowe, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, 
usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, or-
ganizowanie ubezpieczenia, zarządzanie ubezpieczeniami, 
usługi zarządzania ubezpieczeniami za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych, usługi mobilne w zakresie organizowa-
nia ubezpieczenia, administrowanie systemami ubezpiecze-
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nia, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, skomputery-
zowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, ubez-
pieczenia w zakresie wyświetlacza i innych elementów 
telefonów komórkowych, tabletów, 38 usługi telekomuni-
kacyjne w zakresie: usługi organizowania ubezpieczenia, 
usługi ubezpieczenia w zakresie wyświetlacza i innych ele-
mentów telefonów komórkowych i tabletów, dostarcza-
nie pakietów informacji dotyczących ubezpieczeń; usługi 
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi usług ubez-
pieczenia poprzez bezpośrednią komunikację z klientem; 
usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług zawartych 
w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług 
ubezpieczeń, usługi przesyłania i pobierania danych, wiado-
mości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne; 
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą 
komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych 
przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicz-
nej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności 
informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, 
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektro-
niczny serwis informacji typu on-line polegający na two-
rzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji 
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazy-
wania wiadomości, usługi w zakresie sieci telekomunikacji 
komórkowej; usługi dostępu Internetu; usługi pobierania 
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego po-
wiadamiania i wiadomości tekstowych; usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach tele-
komunikacyjnych; przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych; 
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą 
przekazu satelitarnego; udostępnianie połączeń z siecia-
mi informatycznymi; wypożyczanie urządzeń służących 
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą tele-
fonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej; udostępnianie stron 
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bez-
pośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego; przeka-
zywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci to-
warów i usług telefonicznych, Internetu; świadczenie usług 
łączności on-line, usługi łączności skomputeryzowanej, 
wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, 
wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych 
i obrazów, transmisja danych.

(210) 480203 (220) 2017 12 15
(731) NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) THYROSET
(510), (511) 5 suplementy diety, środki spożywcze spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego, produkty lecznicze, 
10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów 
medycznych, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortope-
dyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 480216 (220) 2017 12 17
(731) CHUDZIŃSKI MARCIN M&C, Serock
(540) m case

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 15 pokrowce na instrumenty muzyczne, futerały 
na instrumenty muzyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomu-
nikacji następujących towarów: pokrowce na instrumenty 
muzyczne i futerały na instrumenty muzyczne.

(210) 480220 (220) 2017 12 18
(731) EURO COM PROJECT NOWIŃSKI, ZAMROCZYŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA, Mogilno
(540) FreeHeat

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia sterownicze do za-
rządzania ogrzewaniem, urządzenia sterujące elektryczne, 
urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycz-
nej, 11 ogrzewanie podłogowe, urządzenia elektryczne 
do ogrzewania, 37 instalacja urządzeń elektrycznych, instala-
cja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii.

(210) 480224 (220) 2017 12 18
(731) PRZEŹDZIECKI KRZYSZTOF P.H. KONRAD, Łomża
(540) K KONRAD

(531) 03.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji, 
sperma do sztucznego zapłodnienia, 31 żywe zwierzęta, 
zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta gospodar-
skie, 35 usługi sprzedaży w zakresie nasienia zwierzęcego, 
kontenerów inseminacyjnych.

(210) 480226 (220) 2017 12 18
(731) PRZEŹDZIECKI KRZYSZTOF P.H. KONRAD, Łomża
(540) KONRAD

(531) 29.01.03, 27.05.01, 03.04.04
(510), (511) 5 nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji, 
sperma do sztucznego zapłodnienia, 31 żywe zwierzęta, 
zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta gospodar-
skie, 35 usługi sprzedaży w zakresie nasienia zwierzęcego, 
kontenerów inseminacyjnych, 39 transport zwierząt.
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(210) 480229 (220) 2017 12 18
(731) PRZEŹDZIECKI KRZYSZTOF P.H. KONRAD, Łomża
(540) KONRAD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.04.12
(510), (511) 5 nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji, 
sperma do sztucznego zapłodnienia, 31 żywe zwierzęta, 
zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta gospodar-
skie, 35 usługi sprzedaży w zakresie nasienia zwierzęcego, 
kontenerów inseminacyjnych.

(210) 480236 (220) 2017 12 18
(731) CASTLE HARBOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) THE PEOPLE PLATFORM
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrud-
nienia, biura pośrednictwa pracy, biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, dobór personelu (dla osób trzecich), doradztwo 
w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie 
planowania kariery, dostarczanie informacji w za kresie rekrutacji 
pracowników, konsultacje dotyczące wyboru personelu, ogło-
szenia odnoszące się do rekrutacji personelu, pomoc w zakresie 
rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, usługi agencji w za-
kresie rekrutacji personelu, usługi doradcze pośrednictwa pra-
cy, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, 
usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 
usługi w zakresie headhuntingu (łowców talentów), usługi w za-
kresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu.

(210) 480238 (220) 2017 12 18
(731) LA STRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnowskie Góry

(540) La Strada
(510), (511) 18 aktówki, dyplomatki, imitacje skóry, kufry, 
parasole, pasy skórzane, plecaki szkolne, plecaki turystycz-
ne, portfele, portmonetki nie z metali szlachetnych, teczki 
skórzane, torby podróżne, torebki, walizki, 25 obuwie, paski, 
43 usługi kafeterie, kawiarnie, restauracje.

(210) 480240 (220) 2017 12 18
(731) PRZEŹDZIECKI KRZYSZTOF P.H. KONRAD, Łomża
(540) KONRAD

(531) 27.05.01, 29.01.03, 03.04.04
(510), (511) 5 nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji, 
sperma do sztucznego zapłodnienia, 31 żywe zwierzęta, 
zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta gospodar-
skie, 35 usługi sprzedaży w zakresie nasienia zwierzęcego, 
kontenerów inseminacyjnych, 39 transport zwierząt.

(210) 480247 (220) 2017 12 18
(731) KRUK GRZEGORZ USŁUGI STOLARSKIE, Tomice
(540) KRUK
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, w szczególności meble kuchenne, meble łazienkowe, 
meble do salonu, meble sypialne, szafy, stoły, stoliki, łóżka, 
skrzynie, wyroby stolarskie.

(210) 480255 (220) 2017 12 18
(731) NATORSKA DOMINIKA DNBIURO, Warszawa
(540) DNBIURO
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej.

(210) 480259 (220) 2017 12 18
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) imoje

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, oceny handlowe, wyceny przed-
siębiorstw, analizy kosztów, ekspertyzy efektywności, ba-
dania i analizy marketingowe, usługi audytu, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, systematyzacja informacji 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, 36 ope-
racje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim 
przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finan-
sowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart 
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredyto-
wanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednic-
two finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny 
środków finansowych, 38 usługi łączności poprzez termina-
le komputerowe, przesyłanie wiadomości, udostępnianie 
forów internetowych online, wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu 
do baz danych, 42 administrowanie stronami komputero-
wymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, analizy systemów komputerowych, instalo-
wanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie 
baz danych dla klientów i potencjalnych klientów banku 
dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie 
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.

(210) 480263 (220) 2017 12 18
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) Traning czyni mistrza
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, odżywcze suple-
menty diety, supelementy żywnościowe, trany, preparaty 
zawierające olej rybi, preparaty na odporność, preparaty 
wspierające rozwój dziecka, preparaty zawierające kwasy 
tłuszczowe i witaminy.
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(210) 480264 (220) 2017 12 18
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W PIĄTNICY, Piątnica
(540) bez GMO

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13, 01.01.02
(510), (511) 5 mleko w proszku stosowane dla niemowląt, 
ferment mlekowy do celów farmaceutycznych, napoje die-
tetyczne do celów leczniczych na bazie mleka, pokarm dla 
niemowląt na bazie mleka, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych na bazie mleka, 29 nabiał i substytuty nabiału, 
mleko i produkty mleczne, zsiadłe mleko, napoje mleczne, 
napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, kefiry, 
śmietana, sery i serki twarogowe, twarde i miękkie, serki ho-
mogenizowane, wędzone, śmietankowe, pleśniowe, topio-
ne, mieszane, dojrzewające, mascarpone, substytuty serów, 
ser biały, ser przetworzony, ser starty, sery z ziołami i przypra-
wami, paluszki serowe, napoje zawierające bakterie kwasu 
mlekowego, masło, margaryna, 32 napoje bezalkoholowe, 
napoje serwatkowe, owocowe nektary, bezalkoholowe, 
41 nauczanie i szkolenia z zakresu mleczarstwa, 42 badania 
naukowe i techniczne w zakresie mleczarstwa, 44 doradz-
two w zakresie rolnictwa, doradztwo dotyczące żywienia 
zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt.

(210) 480272 (220) 2017 12 17
(731) KOTOWICZ PRZEMYSŁAW SPEDKAR, Wola 

Zambrowska
(540) SPEDKAR Przemysław Kotowicz Logistics & Transport

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 spedycja towarów, spedycja towarów drogą 
lądową, transport samochodowy, transport lądowy, trans-
port żywności, kosmetyków, mebli, transport towarów, 
transport samochodami ciężarowymi, organizowanie trans-
portu towarów, transport i składowanie, usługi transportu 
drogowego ładunków.

(210) 480289 (220) 2017 12 19
(731) GASCONTROL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suszec
(540) GC GASCONTROL POLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 gazy spawalnicze, gazy przemysłowe, gazy 
do spawania, gazy ochronne do spawania, 4 gaz płynny, 
gaz ziemny, gaz skroplony, gazy palne, mieszaniny gazów, 
gaz ziemny skroplony, sprężony gaz ziemny, 6 rury metalo-
we do gazów, metalowe kolanka rurowe do łączenia rur ga-
zowych z urządzeniami gazowymi, metalowe części do rur 
gazowych, rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, za-
wory metalowe do sterowania przepływem gazów w ruro-
ciągach, kanały wykonane z metalu do prowadzenia rur ga-
zowych, kanały, szyny wykonane z metalu do okanałowania 
przewodów gazowych, uszczelki metalowe zapobiegające 
wyciekom gazu, zbiorniki do magazynowania gazu z meta-
lu, metalowe zbiorniki do przechowywania sprężonych ga-
zów, zbiorniki metalowe do transportu gazów sprężonych, 
zbiorniki metalowe do transportu gazów skroplonych, me-
talowe zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów, 
pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza 
metalowe, 9 systemy alarmowe ostrzegające przed ulatnia-
niem się gazu, alarmy do wykrywania gazów łatwopalnych, 
analizatory gazu resztkowego, urządzenia do monitorowa-
nia przepływu gazu, urządzenia do monitorowania zużycia 
gazu, czujniki gazu, detektory gazów spalinowych, elektro-
chemiczne czujniki gazów, urządzenia do wykrywania gazu, 
urządzenia do analizy gazu, gazomierze, gazomierze rotoro-
we, liczniki przepływu gazu, wskaźniki ciśnienia gazu, gazo-
metry- urządzenia pomiarowe, czujniki temperatury gazów 
spalinowych, 11 instalacje chłodnicze do gazu, urządzenia 
gazowe stosowane w chłodzeniu, urządzenia gazowe stoso-
wane w suszeniu, regulatory gazu, zawory odcinające do re-
gulowania gazu, kurki odcinające do regulowania gazu, kurki 
do regulacji przepływu gazu, elementy zabezpieczające 
do rur gazowych, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, 
urządzenia regulacyjne do urządzeń gazowych, zawory bez-
pieczeństwa do urządzeń gazowych, urządzenia regulacyjne 
do instalacji gazowych, urządzenia regulacyjne do rur gazo-
wych, urządzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych, 
kontrolery ciśnienia- regulatory do rur gazowych, urządzenia 
regulacyjne stanowiące części palników gazowych, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewo-
dów wodnych lub gazowych, zawory nadmiarowe- przyrzą-
dy bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, zawory nadmia-
rowe- przyrządy bezpieczeństwa do rur gazowych, akcesoria 
regulacyjne do rur i przewodów gazowych, armatura regu-
lacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura 
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, 
zawory odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urzą-
dzeń gazowych, kurki odcinające będące urządzeniami za-
bezpieczającymi do urządzeń gazowych, urządzenia do nad-
zoru ciśnienia jako urządzenia zabezpieczające do urządzeń 
gazowych, urządzenia do zmniejszania ciśnienia do użytku 
w instalacjach gazowych, urządzenia do nadzoru ciśnienia 
jako urządzenia zabezpieczające do rur gazowych, arma-
tura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i ga-
zowych, 19 rury z tworzyw sztucznych do transportu gazu 
ziemnego, kanały wykonane z tworzyw sztucznych do pro-
wadzenia rur gazowych, 37 usługi budowlano-remontowe, 
instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, insta-
lowanie systemów rur przewodzących gazy, budowa kon-
strukcji do wydobywania gazu ziemnego, budowa obiektów 
do magazynowania gazu naturalnego, budowa konstrukcji 
do transportowania gazu naturalnego, podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie gazociągów, podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie rur gazowych, wzmacnianie zaczy-
nem cementowym dla potrzeb platform do wydobywania 
gazu, wynajem sprężarek gazu lub powietrza, odwierty gazu, 
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wydobywanie gazu, wiercenie głębokich szybów naftowych 
lub gazowych, naprawa systemów doprowadzania gazu, na-
prawa butli z gazem, instalacja gazociągów i wodociągów, 
instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji 
gazu, odwierty gazu i ropy naftowej, konserwacja i naprawa 
turbin gazowych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazo-
wych i wodociągowych, naprawa lub konserwacja gazo-
wych podgrzewaczy wody, naprawa i konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, serwis w sytuacjach awaryjnych 
urządzeń do zaopatrzenia w gaz, usługi tankowania gazem 
naturalnym pojazdów silnikowych, udostępnianie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją gazowych podgrze-
waczy wody, 39 transport gazu suchego, usługi dystrybucji 
gazu, dostarczanie gazu- dystrybucja, transport gazu ziem-
nego, transport gazu przez rurociągi, transport i dystrybucja 
gazu ziemnego i gazu skroplonego, transport morski gazu 
ziemnego skroplonego, przesyłanie ropy naftowej lub gazu 
rurociągami, usługi komunalne w postaci dystrybucji gazu 
ziemnego, 40 przetwarzanie gazu, rafinacja gazu, oczyszcza-
nie gazów, filtracja gazów, spalanie gazów, usługi produkcji 
gazu, usługi przetwarzania gazu, przetwarzanie gazu suche-
go, obróbka gazu ziemnego, obróbka niebezpiecznych ga-
zów, usługi sprężania gazów, odzyskiwanie węglowodorów 
z gazu, usługi skraplania gazu ziemnego, skraplanie gazu 
ziemnego- naftowego, przetwarzanie gazu i ropy naftowej, 
wypożyczanie gazowych urządzeń do spawania, obróbka 
chemiczna gazów spalinowych powstałych podczas spa-
lania paliw kopalnych, nakładanie powłok wykorzystując 
techniki chemicznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie 
powłok wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy 
gazowej.

(210) 480295 (220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) Andante Sedita 1953

(531) 02.07.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wy-
pieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciastecz-
ka, tarty i herbatniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze 
zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze 
nadziewane, cukierki, batoniki i guma do żucia, pomadki jako 
cukierki, karmelki, lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cu-
kiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, 
wafle czekoladowe, rurki waflowe, galaretki owocowe jako 
słodycze, pastylki jako słodycze, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, słodycze, dropsy owocowe jako słodycze, marce-
pan, cukierki miętowe, praliny, musli, batoniki musli, batony 
na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż, kakao, kawa, 
herbata, cukier, miód, substytuty kawy jako sztuczna kawa 
lub preparaty roślinne do użytku jako kawa, ekstrakty kawo-
we do użytku jako substytuty kawy.

(210) 480296 (220) 2017 12 19
(731) QBITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) 

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, programy komputero-
we- oprogramowanie do pobrania, magnetyczne nośniki 
danych, optyczne nośniki danych, sprzęgacze- urządzenia 
przetwarzające dane, urządzenia do przetwarzania da-
nych, tokeny bezpieczeństwa- urządzenia szyfrujące, czar-
ne skrzynki jako rejestratory danych, czytniki jako sprzęt 
do przetwarzania danych, myszy- sprzęt do przetwarzania 
danych, skanery- urządzenia do przetwarzania danych, iden-
tyfikacyjne karty magnetyczne, karty magnetyczne, karty in-
teligentne z układem scalonym, karty pamięci do urządzeń 
do gier wideo, kodowane karty magnetyczne, kodowane 
karty-klucze, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, rejestracja komunikatów pisem-
nych i danych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 38 transmi-
sja wideo na żądanie, nadawanie bezprzewodowe, transfer 
strumieniowy danych, zapewnienie dostępu do baz danych, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, usługi trasowania 
i podłączania do sieci telekomunikacyjnych, usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń- usługi telekomunika-
cyjne, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 39 magazy-
nowanie elektronicznych nośników danych lub dokumen-
tów, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputero-
wego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
hosting serwerów, wynajmowanie serwerów www, analizy 
systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa danych, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieauto-
ryzowanego dostępu lub naruszeń, odzyskiwanie danych 
komputerowych, przechowywanie danych elektronicz-
nych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa internetowego, odblokowywanie telefonów 
komórkowych, digitalizacja dokumentów- skanowanie, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, projektowanie systemów komputerowych, 
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich- usługi infor-
matyczne, elektroniczne monitorowanie aktywności zwią-
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zanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw 
w Internecie, usługi doradcze w dziedzinie technologii te-
lekomunikacyjnej, elektroniczne monitorowanie identyfiku-
jących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości 
w Internecie, 45 licencjonowanie oprogramowania kompu-
terowego [usługi prawne], prawne administrowanie licencja-
mi, śledzenie skradzionych przedmiotów.

(210) 480308 (220) 2017 12 19
(731) QBITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) QBiTT

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, programy komputero-
we jako oprogramowanie do pobrania, magnetyczne nośni-
ki danych, optyczne nośniki danych, sprzęgacze- urządzenia 
przetwarzające dane, urządzenia do przetwarzania danych, 
tokeny bezpieczeństwa jako urządzenia szyfrujące, czarne 
skrzynki- rejestratory danych, czytniki jako sprzęt do prze-
twarzania danych, myszy- sprzęt do przetwarzania danych, 
skanery- urządzenia do przetwarzania danych, identyfikacyj-
ne karty magnetyczne, karty magnetyczne, karty inteligent-
ne z układem scalonym, karty pamięci do urządzeń do gier 
wideo, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-
-klucze, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 38 transmisja wideo 
na żądanie, nadawanie bezprzewodowe, transfer strumie-
niowy danych, zapewnienie dostępu do baz danych, ofero-
wanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kom-
puterową, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, usługi trasowania i podłą-
czania do sieci telekomunikacyjnych, usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń- usługi telekomunikacyjne, 
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 39 magazynowanie 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, 42 ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting 
serwerów, wynajmowanie serwerów www, analizy syste-
mów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i da-
nych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń, odzyskiwanie danych komputero-
wych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu do przetwa-
rzania danych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, odblokowywanie telefonów komórkowych, 
digitalizacja dokumentów- skanowanie, doradztwo w za-
kresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 

projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach in-
ternetowych dla osób trzecich- usługi informatyczne, elek-
troniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami 
kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji 
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, 45 li-
cencjonowanie oprogramowania komputerowego- usługi 
prawne, prawne administrowanie licencjami, śledzenie skra-
dzionych przedmiotów.

(210) 480312 (220) 2017 12 19
(731) JARLACZYK ROBERT, Warszawa
(540) Holotropic Poland
(510), (511) 41 seminaria, konferencje (organizowanie i pro-
wadzenie), trening osobisty (szkolenie), kursy samoświa-
domości (szkolenia), szkolenia w dziedzinie zaburzeń me-
dycznych i ich leczenia, prowadzenie kursów, seminariów 
i warsztatów, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów (szkolenia), organizacja i przepro-
wadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświa-
domości, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów 
szkoleniowych, 44 psychoterapia, psychoterapia holistyczna, 
poradnictwo związane z terapią zajęciową, usługi w zakresie 
terapii zajęciowej.

(210) 480318 (220) 2017 12 19
(731) KOPACZ KRZYSZTOF SIMON SAYS, Warszawa
(540) Simon says

(531) 02.05.02, 02.05.30, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych, szkolenia edukacyjne, kursy językowe, 
warsztaty w celach edukacyjnych.

(210) 480323 (220) 2017 12 19
(731) MILAS JOLANTA JMB CONSULTING, Katowice
(540) Z KAMERĄ WŚRÓD POSŁÓW
(510), (511) 38 usługi w zakresie transmisji wiadomości i in-
formacji, usługi w zakresie transmisji dźwięku lub obrazu, 
usługi w zakresie telekomunikacji informacyjnej obejmującej 
również strony internetowe, usługi w zakresie zapewnienia 
dostępu do blogów, chat roomów, tablic ogłoszeniowych 
lub forów dyskusyjnych w tym również w drodze online, 
zapewnienie dostępu do stron internetowych, zapewnie-
nie dostępu do stron internetowych z forami dyskusyjnymi, 
usługi informacyjne, konsultingowe i doradcze, usługi ko-
munikacyjne i telekomunikacyjne, usługi nadawcze, usługi 
związane z interaktywnym nadawaniem i komunikacją, usłu-
gi w zakresie nadawania i transmisji programów radiowych, 
telewizyjnych, drogą kablową, przez satelitę oraz Internet, 
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usługi w zakresie nadawania i transmisji danych, obrazów, 
dźwięków, grafiki lub informacji cyfrowych oraz danych 
przez bezprzewodowe nadajniki telegraficzne, urządzenia 
telekomunikacyjne, drogą cyfrową, światłowodową, kablo-
wą, radiową, internetową, elektroniczną lub satelitarną, in-
teraktywne usługi telefoniczne, radiowe, internetowe, telek-
sowe i telewizyjne, usługi w zakresie poczty elektronicznej, 
usługi teleksowe i przesyłanie tekstów za pomocą video, 
usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących bie-
żących wydarzeń, usługi w zakresie agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie zapewniania dostępu do sieci Internet, 
usługi w zakresie zapewniania dostępu i połączeń teleko-
munikacyjnych do komputerowych baz danych i Internetu, 
usługi abonamentowe dotyczące telewizji kablowej, usługi 
abonamentowe dotyczące transmisji danych, usługi w za-
kresie nadawania filmów video, telewizji oraz radia przez In-
ternet, usługi telekomunikacji multimedialnej, 41 usługi roz-
rywkowe i informacyjne świadczone użytkownikom drogą 
elektronicznych mediów komunikacyjnych, w szczególności 
przez Internet, telefon komórkowy, telewizję i radio, dostar-
czanie drogą online katalogów produktów i usług dla dzieci 
i dorosłych, usługi w zakresie dostarczania publikacji drogą 
online, usługi rozrywkowe, w tym w formie programów re-
ality przekazywanych przez telewizję, radio, drogą kablową, 
przez satelitę oraz Internet, usługi w zakresie realizacji i pro-
dukcji telewizyjnych programów reality, na video i DVD, usłu-
gi w zakresie realizacji i produkcji, udostępniania dla innych 
stacji, rozprowadzania, nadawania w sieci Internet i wynajmu 
programów radiowych, telewizyjnych, video, satelitarnych, 
kablowych i internetowych, usługi rozrywkowe i edukacyjne 
świadczone przez telewizję, radio, satelitę. Internet, drogą 
światłowodową, kablową, usługi w zakresie programowania 
telewizyjnego środkami nadawczymi drogą światłowodową, 
kablową, internetową, cyfrową i satelitarną, usługi w zakresie 
organizowania, realizacji i nagrywania uroczystości, wykła-
dów, seminariów, debat, konferencji i spotkań odbywających 
się na żywo, usługi w zakresie realizacji, przedstawiania, udo-
stępniania kilku stacjom, rozprowadzania, nadawania w sieci, 
wynajmu i dostarczania filmów, nagrań video, nagrań au-
dio, DVD i CD ROM-ów, usługi w zakresie publikacji książek, 
czasopism, druków, periodyków i tekstów, filmów, nagrań 
dźwiękowych i video, udzielanie informacji w zakresie roz-
rywki i edukacji drogą online z komputera sieciowego lub 
przez Internet, usługi informacyjne, konsultingowe i dorad-
cze odnoszące się do powyższych usług, łącznie z usługami 
świadczonymi online z komputera sieciowego lub poprzez 
sieć mobilną lub przez Internet.

(210) 480341 (220) 2017 12 19
(731) KROWICKI MARCIN,KROWICKI JAROSŁAW SHOP 

TUNING SPÓŁKA CYWILNA, Opole
(540) ecouse

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 napoje aromatyczne (olejki eteryczne), środki 
czyszczące, roztwory czyszczące, dezodoranty do użytku 
dla ludzi lub zwierząt, detergenty, z wyjątkiem stosowanych 
w procesach przemysłowych i medycynie, mydła dezodo-
ryzującego, olejków eterycznych, mydeł, mydeł (środek de-

zynfekujący), rury odpływowe (preparaty czyszczące), wody 
toaletowe, chemiczne środki czyszczące, 5 środki dezynfe-
kujące, środki dezynfekujące do celów higienicznych, prepa-
raty farmaceutyczne, higieniczne serwetki, 11 akcesoria ła-
zienkowe, bidety, pisuary, pisuary bezwodne, filtry do wody 
pitnej, podgrzewane elektrycznie poduszki, dywaniki, krany, 
urządzenia do usuwania zapachów (z wyjątkiem do użyt-
ku osobistego), urządzenia sanitarne i higieniczne, sprzęt 
do sauny, wyposażenie spa (kąpiele gorącego powietrza), 
kolektory słoneczne [ogrzewanie], aparatura do płukania, 
kabiny prysznicowe, prysznice, maszyny i aparaty do oczysz-
czania powietrza, suszarki (powietrze -), suszarki do włosów, 
suszarki (urządzenia i sprzęt), suszarki, aparaty, pompy ciepła, 
muszle klozetowe, toalety (spłukiwanie toalety), wentylato-
ry, woda (sprzęt zasilający), urządzenia wodne i gazowe oraz 
orurowanie (regulatory do -), pierścienie uszczelniające, środ-
ki osuszające, deski sedesowe, sprzęt do dezynfekcji, sprzęt 
do filtrowania powietrza, sprzęt do suszenia rąk dla um do-
rmitorium dystrybutor wody, dystrybutor wody schłodzonej 
i oczyszczonej, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, 
jonizator wody, 21 dozowniki aerozoli, z wyłączeniem do-
zowników do celów medycznych, dzwony ssące do czysz-
czenia ścieków, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki 
ręczników papierowych, ceramiki domowej, kosze na papier, 
narzędzia do czyszczenia, tacki, dozowniki mydła.

(210) 480364 (220) 2017 12 20
(731) Cilag GmbH International, ZUG, CH
(540) MYSTÈRE & BULLES DE
(510), (511) 3 żele pod prysznic.

(210) 480458 (220) 2017 12 22
(731) OSTAPCZUK JAKUB FIT EVOLUTION, Warszawa
(540) PROUD

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, akcesoria oraz obuwie tre-
ningowe ujęte w tej klasie, 28 sprzęt sportowy.

(210) 480460 (220) 2017 12 22
(731) ZAWADZKI MAREK, Rumia
(540) Good H, HEE, HMD, HSU, HSR, HRU
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpy-
lania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [ge-
neratory prądu przemiennego], aparatura do odtaczania piwa 
pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu, automaty 
do sprzedaży, automatyczne kotwice wielohakowe [drapacze] 
do użytku okrętowego, awaryjne generatory prądotwórcze, 
betoniarki, bębny [części maszyn], brony, brzeszczoty pił [czę-
ści maszyn], chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylin-
dry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czo-
py [części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie 
złożone do ziaren, dezyntegratory, diamenty szklarskie [części 
maszyn], dławnice [części maszyn], dmuchawy do sprężania, 
wysysania i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysa-
nia i transportu ziarna, dojarki mechaniczne, drążki będące 
częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki 3D, 
dynama do rowerów, dystrybutory paliw dla stacji benzyno-
wych, dziurkarki [maszyny], dźwigi [urządzenia do podnosze-
nia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń 
spawalniczych, elektromechaniczne urządzenia do przyrzą-
dzania napojów, elektryczne maszyny i urządzenia do polero-
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wania woskiem, elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi 
nart, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy 
do wyciągania gwoździ, elektryczne sokowirówki, elektryczne 
urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia 
do otwierania okien elektryczne urządzenia do spawania, 
elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektryczne wyci-
skacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elek-
tryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne zgrzewarki do two-
rzyw sztucznych [pakowanie], elewatory rolnicze, etykieciarki, 
eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], filtry 
do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, formy 
[części maszyn], frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwaniza-
cyjne urządzenia, garnki kondensacyjne [części maszyn], gaź-
niki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn bu-
dowlanych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic 
maszyn górniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice 
gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsieni-
ce gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, gene-
ratory elektryczności, giętarki, gładziarki [maszyny], głowice 
cylindrów do silników, głowice wiertarskie [części maszyn], 
grabie do zgrabiarek, gwinciarki [do nakrętek], hydrauliczne 
urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia 
do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania 
okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi 
do obrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje do centralnego od-
kurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensa-
cyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki za-
płonowe, kabestany, kable sterownicze do maszyn i silników, 
kafary [maszyny], kalandry, kamienie młyńskie, kanały dymo-
we do kotłów maszynowych, klisze drukarskie, klocki hamul-
cowe, inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silni-
ków, koła garncarskie, koła maszyn, koła szlifierskie [części 
maszyn], kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], 
kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], kon-
wertory dla stalowni, konwertory katalityczne, konwertory pa-
liwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, koparki 
jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szewskie [części ma-
szyn], korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [czę-
ści maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, 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 lu-
townicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, 
lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy do podnośników 
[części maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, łoży-
ska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, 
łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska 
z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, manipulatory 
przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki do siekania mię-
sa, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm 
przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa, maszyny dla odlew-
nictwa, maszyny dla piwowarstwa, maszyny dla włókiennic-
twa, maszyny do budowy dróg, maszyny do budowy torów 
kolejowych, maszyny do cerowania, maszyny do cienkiego 
obierania i cięcia, maszyny do cienkiego wycinania skóry, ma-
szyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny do filtrowa-
nia, maszyny do fotoskładu, maszyny do glazurowania, maszy-
ny do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny 
do kędzierzawienia, maszyny do mieszania, maszyny do mon-
tażu rowerów, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia 
ciśnieniowego, maszyny do naciągu rakiet do tenisa, maszyny 
do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do napełnia-
nia butelek, maszyny do obrębiania, maszyny do obróbki 
drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki 

rud, maszyny do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, ma-
szyny do obróbki tytoniu, maszyny do odlewania czcionek 
drukarskich, maszyny do oplatania, maszyny do ostrzenia, ma-
szyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny 
do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji bitumu, maszy-
ny do produkcji cukru, maszyny do produkcji masła, maszyny 
do produkcji papieru, maszyny do produkcji sznurka, maszyny 
do produkcji wody mineralnej, maszyny do przetwarzania two-
rzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny 
do rafinacji ropy naftowej, maszyny do regulowania [nastawia-
nia], maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, 
maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do stereoty-
pii [poligrafia], maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, ma-
szyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny do ubija-
nia, maszyny do układania szyn, maszyny do usuwania 
odpadków, maszyny do uszczelniania do celów przemysło-
wych, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania 
powietrza, maszyny do wytwarzania past spożywczych, ma-
szyny do wyżymania prania, maszyny do zamykania butelek, 
maszyny do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny drukar-
skie, maszyny dziewiarskie, maszyny elektromechaniczne dla 
przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie, maszyny górni-
cze, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], ma-
szyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, maszyny 
kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny na sprężone 
powietrze, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny 
podziałowe, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, 
maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny ssące do ce-
lów przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny wydmucho-
we, matryce drukarskie, maźnice [części maszyn], mechanicz-
ne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów 
tkackich, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, mem-
brany do pomp, miechy [części maszyn], miechy do kuźni, 
mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do ce-
lów domowych, mizdrownice, młocarnie, młotki [części ma-
szyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneuma-
tyczne, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki 
do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu, inne niż 0 na-
pędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręcz-
ne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny od-
środkowe, napełniarki, napędy pedałowe do maszyn do szycia, 
narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż 0 napędzie ręcznym, 
nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, nicielnice 
tkackie, nitów nice [maszyny], noże [części maszyn], noże elek-
tryczne, nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części ma-
szyn], obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe prasy 
parowe do tkanin, przenośne, obudowy [części maszyn], obu-
dowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odga-
zowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okła-
dziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, okrawarki, osie 
do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, 
ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, 
oszczędzacze paliwa do silników, pakowarki, palniki gazowe 
do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe do silni-
ków, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, 
pasy do przenośników, pasy do silników, 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, płuczkarki, pługi, pługi do usuwania darni, płu-
gi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, pneu-
matyczne urządzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne 
urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia 
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do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania 
okien, podajniki [części maszyn], podajniki papieru [drukar-
stwo], podajniki taśmy klejącej [maszyny], podgrzewacze 
wody [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki 
[windy], podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki 
pneumatyczne, 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 warszta-
tach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], pompy 
smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki, pralki uruchamia-
ne monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów przemysło-
wych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtracyjne, prasy 
typograficzne, prądnice prądu stałego, prowadnice do ma-
szyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki dziurka-
rek, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinaki do maszyn, 
przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, przegrzewacze 
[kotły], przeguby uniwersalne [przeguby cardana], przekładnie 
do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lą-
dowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, 
przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki 
momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, 
przenośniki, przesiewacze, przesiewacze żużlu [maszyny], 
przesiewanie (instalacje do -), przetrząsacze do siana, przę-
dzarki, przyrządy do polerowania butów, elektryczne, przy 
rządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrz-
nych, przy rządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, 
rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], re-
gulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], 
regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników 
elektrycznych, roboty [maszyny], rozdrabniacze [maszyny] 
do celów przemysłowych, rozpylacze do ścieków, rozruszniki 
nożne do motocykli, rozruszniki 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 hydrauliczne, silniki lotnicze, silniki na sprężo-
ne powietrze, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, silni-
ki parowe, silniki, inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny 
lub części maszyn], składarki [drukarstwo], skraplacze po-
wietrzne, skrobaki do czyszczenia rur, skrzynie biegów, inne 
niż do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do maszyn i sil-
ników, skrzynki na matryce [drukarstwo], smarownice [części 
maszyn], snopowiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spa-
warki łukowe, sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące 
sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny], sprzęgła, 
inne niż do pojazdów lądowych, ssawki do odkurzaczy, ste-
rowniki do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, 
sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stój any [sta-
tory], stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], strugarki 
wzdłużne, suporty [części maszyn], suszarki wirowe [bez pod-
grzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części maszyn], 
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 zasilane elek-
trycznie, świdry górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], 
świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego 
spalania, świece żarowe do silników diesla, tamborki do ma-
szyn hafciarskich, taśmy przylepne do kół pasowych, tłoki [czę-
ści maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cy-
lindrów tłoki do silników, tłumiki do silników, tokarki, torby 
do odkurzaczy, transportery pneumatyczne, turbiny hydrau-

liczne, turbiny wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądo-
wych, turbosprężarki, tympany [części maszyn drukarskich], 
ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektrycz-
ne, uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części ma-
szyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mecha-
niczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia 
do korkowania butelek, urządzenia do malowania, urządzenia 
do mycia naczyń stołowych, l rządzenia do napowietrzania 
napojów, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia 
do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, urządzenia 
do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, urządzenia 
do szypułkowania [maszyny], i rządzenia do tarcia warzyw, 
urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpa-
dów, l rządzenia do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia 
do zbierania i chwytania mułu [maszyny], urządzenia elektro-
mechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia 
i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych, urządze-
nia mechaniczne do nawijania, urządzenia odkamieniające 
do kotłów, urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw za-
nieczyszczeniom do silników, urządzenia przeładunkowe 
do załadunku 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-
rządcze do silników pojazdów, wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, węże 
do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny] 
do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elek-
tryczne, wieszaki [części maszyn], wirówki do mleka/śmietany, 
wkłady do maszyn filtrujących, wolne koła, inne niż do pojaz-
dów lądowych, wrębiarki do węgla, wtryskiwacze paliwa 
do silników, wyciągi [dźwigi], wyciągi kopalniane, wykończarki 
[maszyny drogowe], wymienniki ciepła [części maszyn], wytła-
czarki, wytłaczarki [walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe 
[samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn 
lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [czę-
ści maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrów-
nawcze [części maszyn], zgrabiarki, zgrzeblarki, złącza uszczel-
niające [części silników], zmotoryzowane kultywatory, żurawie 
i snopowiązałki, żurawie masztowe, 9 adaptory elektryczne, 
aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alida-
dy [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, 
amperomierze, 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, aparaty 
rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty tlenowe 
do pływania podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje 
komputerowe do pobrania, arty kuły optyczne, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, 
automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskie-
go ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrze-
gawcze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, 
barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie 
do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie 
elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bez-
pieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurko-
wania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnaliza-
cyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, 
cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elek-
tryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem dna, chromato-
grafy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestru-
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jące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, 
ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologicz-
ne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki [rejestrato-
ry danych], częstotliwościomierze, czujniki, czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytni-
ki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomie-
rze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni, dio-
dy świecące [led], dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bez-
piecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] te-
lefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetycz-
ne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe 
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski 
optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży pożarniczych, 
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elek-
tryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, 
dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, 
dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, 
ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, 
ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysło-
wych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do klu-
czy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne ety-
kietki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla 
zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne 
pióra [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 okulary, 
etui na smartfony, falomierze, film kinematograficzny, naświe-
tlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, 
filtry do aparatów fotograficznych, filtry do masek do oddy-
chania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, folie 
ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przy-
stosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, foto-
metry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwano-
metry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne 
taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki 
i inne kontakty [złącza elektryczne], grodzie akumulatorów 
elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania 
psów, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne kar-
ty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, igły gra-
mofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elek-
tryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpoża-
rowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inte-
ligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, inte-
raktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, 
interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentrycz-
ne, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kie-
szonkowe, kalorymetry, kamery termowizyjne, kamery wideo, 
kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunko-
we przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, 
karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, kar-
ty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci 
do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski dojazdy kon-
nej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, 
katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mie-
rzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), 
klawiatury 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 fotowoltaiczne, 
komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy 
okrętowe, komputery, komputery przenośne [podręczne], ko-
mutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki 
[elektryczność], korektory graficzne [urządzenia audio], kroko-
mierze [pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fo-
tograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do aku-
mulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe 
[fotografia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, 
lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elek-
tronowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lampy rentge-
nowskie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów me-
dycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie 
sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osno-
wy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty 
pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra 
do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki do papiero-
sów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne 
[przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki do odmie-
rzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, 
magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, 
manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne), maski 
do nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego 
oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodo-
wych, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny 
faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny 
sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych 
[kable], meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uru-
chamianych monetami, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony 
do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], 
membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przy-
rządy miernicze], miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mi-
krofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, 
miksery audio, modemy, monitory [programy komputerowe], 
monitory [sprzęt komputerowy], morskie sondy [radarowe lub 
ultradźwiękowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], na-
boje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadaj-
niki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, 
naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki 
dla robotników, napędy dysków do komputera, neony rekla-
mowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, ni-
welatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemnio-
wych [fotografia], obiektywy [soczewki] do astrofotografii, 
obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy powiększające, obu-
dowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, 
ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorni-
ki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblasko-
we kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, od-
twarzacze płyt dvd, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbesto-
wa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, 
odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodpor-
na odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfi-
kowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, 
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwośle-
pieniowe, 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 obiektywów, osłony 
ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblasko-
we, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia 
stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory 
[ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, pamięci kom-
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puterowe, pamięci zewnętrzne usb, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefo-
nów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń 
w pojazdach 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 sca-
lonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gramofo-
nowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod my-
szy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku 
z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na lap-
topy, pokrowce na smart fony, polarymetry, pomiarowe na-
czynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli 
elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycz-
nych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprze-
wodniki prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory 
centralne, programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe, nagrane, projektory, prostowniki, próżniomie-
rze pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki 
czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienni-
ki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multi-
medialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, 
przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody 
elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków 
przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządr 
do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry przy 
rządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru od-
ległości, przy rządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy 
do pomiaru w agi, przyrządy do śledzenia aktywności do no-
szenia na sobie, przy rządy do wskazywania temperatury, 
przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia 
do badania materiałów, przy rządy matematyczne, przy rządy 
meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przy rządy obser-
wacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, 
przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], 
puszki odgałęźne [elektryczność] puszki przyłączeniowe [elek-
tryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samocho-
dowe, ramiona gramofonowe ramki cyfrowe do zdjęć, ramki 
do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory [elektrycz-
ność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojaz-
dów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł 
scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojaz-
dów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rę-
kawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice 
dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentge-
nowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, 
roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 
różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rurki pitota, rury głoso-
we, satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, 
sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siat-
ki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla nurków, 
skanery | urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki aku-
mulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki 
[zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, so-
czewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki 
optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-ba-
dawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do po-
miarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające 
dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ła-
dowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycz-
nych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarni-

cze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki 
do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], strobosko-
py, styki elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], 
suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewy-
buchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syre-
ny, szaty grające, szaty rozdzielcze [elektryczność], szalki 
petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontakto-
we, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], 
śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła 
błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice po-
łączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze 
[elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mecha-
niczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefonicz-
ne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery 
[wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, 
termometry nie do celów medycznych, termostaty do pojaz-
dów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], 
torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory 
elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, trans-
pondery, ‚tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody, 
tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, twor-
niki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, ury-
nometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urzą-
dzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia 
do analizy gazu, urządzenia do analiz} żywności, urządzenia 
do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia 
do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficz-
nych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urzą-
dzenia do detekcji podczerwieni, u rządzenia do fakturowania, 
urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządze-
nia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli franko-
wania urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia 
do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania nie-
mowląt, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, 
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urzą-
dzenia do nauczania, u rządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządze-
nia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urzą-
dzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urzą-
dzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów 
precyzyjnych, u rządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia 
do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększa-
nia [fotografia], urządzenia do przelewania, przepompowania 
tlenu urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do re-
gulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania 
odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia 
odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, 
urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, 
urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia 
do wyważania, u rządzenia 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 instalacje 
do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów me-
dycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia 
i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urzą-
dzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy 
geodezyjne urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia 
i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do prze-
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twarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do prze-
zroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy 
zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne, 
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia 
monitorujące, elektryczne, urządzenia nawigacyjne dla pojaz-
dów [komputery pokładowe], urządzenia przeciwzakłócenio-
we [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów prze-
mysłowych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, 
urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządze-
nia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej 
częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promienio-
waniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządze-
nia zdalnego sterowania wagi analizujące masę ciała, wagi dla 
niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomosto-
we, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, 
wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery 
do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaź-
niki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w za-
worach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki 
ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, 
wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywa-
cze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych 
monet, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku 
przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, 
elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, 
wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbud-
niki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzor-
niki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pły-
waków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, 
zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetycz-
ne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, 
zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrują-
ce], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punk-
towych, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, ze-
stawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy 
soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycz-
nych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze auto-
matyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], 
znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, zna-
ki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 
11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazien-
kowe, akcesoria z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe 
dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura 
do fumigacji, nie do celów medycznych, aparatura do susze-
nia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura i in-
stalacje chłodnicze, aparaty do suszenia słodu, armatura bez-
pieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, 
armatura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewo-
dów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna 
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regulacyj-
na i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, autoklawy, elek-
tryczne, do gotowania, automatyczne instalacje do transportu 
popiołu, baterie mieszające do rur wodociągowych, bidety, 
bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, chłodnice 
do pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnie, chło-
dziarki do wina, elektryczne, chłodziarki, elektryczne, chroma-
tografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, 
czajniki elektryczne, czyste komory [instalacje sanitarne], deski 
sedesowe, dmuchawy kominowe, dozowniki środków odka-
żających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe 
[urządzenia nawadniające], dymowe kanały, dywany podgrze-
wane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców, elektrycz-
ne latarki, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, elektryczne zaparzacze 
do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, fontanny, 

fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, 
generatory acetylenowe, gofrownice elektryczne, grill, grzałki 
nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty, in-
stalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze 
do cieczy, instalacje do automatycznego podlewania, instala-
cje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, insta-
lacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania 
ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania 
wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, in-
stalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania 
w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do susze-
nia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], in-
stalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków 
powietrznych, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery 
elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dy-
mowe do kotłów grzewczych, klosze do lamp [kominki], koce, 
elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe światełka 
do dekoracji świątecznych, kominki, kondensator) gazu, inne 
niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły paro-
we, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofa-
lowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, ku-
chenny (sprzęt -) elektryczny, kuliste klosze do lamp, lady 
chłodnicze, lady podgrzewane, lampki elektryczne na choinki, 
lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bez-
pieczeństwa, lampy do kręcenia włosów, lampy do oświetla-
nia akwarium, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy górni-
cze, lampy laboratoryjne, lampy łukowe, lampy nurkowe, 
lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące, lampy 
ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, latarki kie-
szonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe łazienkowe in-
stalacje wodno-kanalizacyjne, maszyny i urządzenia do wy-
twarzania lodu, muszle klozetowe muszle klozetowe [WC], 
naczynia w zbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, na-
tryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze-
wania, odmrażacze do pojazdów, ogrzewacze kieszonkowe, 
ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opalarki, 
oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazo-
wych, osuszacze powietrza, oświetlenie do motocykli, ozdob-
ne wodotryski, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakterio-
bójcze, palniki benzynowe, palniki do lamp, palniki gazowe, 
palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, pal-
niki olejowe, palniki tleno-wowodorowe, palniki żarowe, paro-
wary elektryczne, parowe sauny do twarzy, parowniki, paste-
ryzatory, piece [do wypalania, prażenia], piece [urządzenia 
grzewcze], piece dentystyczne, piece do pieczenia, piece 
do spopielania, piece na gorące powietrze, piece słoneczne, 
piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, pisuary [armatura 
sanitarna], płuczki gazowe [części instalacji gazowych], po-
chodnie, pochodnie gazowe do użytku w rafineriach nafto-
wych, podgrzewacze do łóżek, podgrzewacze łóżek [szkan-
dele], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, 
podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], pod-
grzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne nie do ce-
lów leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, 
elektryczne, pompy ciepła, popielniki do pieców, prasowacze 
parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do rożna, pręty 
rusztowe promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, prze-
ciwoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt 
do lamp], przenośne ogniska kowalskie, przyrządy do zapala-
niu gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, 
reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, regenerato-
ry ciepła, rozpraszacz światła, rożen, rożna, rurowe lampy wyła-
dowcze [elektryczne] do oświetlenia, rury kotłowe centralne-
go ogrzewania, rury oświetleniowe, rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych, skarpetki podgrzewane elektrycznie, 
spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, steryli-
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zatory do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do prania, 
elektryczne, suszarki do włosów, szafy chłodnicze, szybkowary 
elektryczne, szybkowary, elektryczne, światła do pojazdów, 
światła rowerowe, światła sufitowe, świecące numery na domy, 
termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], termofory, toste-
ry, umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia chłodzą-
ce, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, 
urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania 
basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia 
do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powie-
trza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania 
akwariów, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do na-
wadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia 
do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urzą-
dzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, 
płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwariów, 
urządzenia do opalania się [łóżka opalające], urządzenia 
do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomo-
cą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do pale-
nia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pie-
czenia i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, 
urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia do prażenia 
owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia do schła-
dzania wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia 
do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów 
wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien 
z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządze-
nia do załadunku pieców, urządzenia elektryczne do ogrzewa-
nia, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia 
grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzew-
cze do pojazdów, urządzenia i instalacje do gotowania, urzą-
dzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświetle-
niowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody urządzenia jonizu-
jące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimaty-
zacyjne, urządzenia na gorące powietrze, urządzenia zasilające 
kotły grzewcze urządzenie dezynfekujące do celów medycz-
nych, ustępy przenośne, uszczelki do kranów wodociągo-
wych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny SPA, wentylatory 
[części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne 
do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice 
[części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodni-
czych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafi-
neryjne do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie], wy-
ciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne 
do laboratoriów, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, 
wyprofilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, 
zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki ciepła, za-
sobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, 
zawory do rur, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania 
parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory 
termostatyczne [części instalacji grzewczych], zbiorniki do płu-
czek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żarniki 
do lamp elektrycznych, żarniki elektryczne do ogrzewania, ża-
rówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetlenio-
we, żyrandole, 12 alarmy anty włamaniowe do pojazdów, am-
bulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia 
w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, 
aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, auto-
nomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, 
bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, 
balony na gorące powietrze, barki [łodzie], betoniarki [samo-
chody], bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki 
do rowerów, bosaki, bufory do taboru kolejowego, ciągniki, 
ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy osi po-
jazdów, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, 

dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowa-
ne pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane 
pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych głębokich, dopa-
sowane pokrowce na nóżki do wózków spacerowych, drążki 
skrętne do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony wojsko-
we, drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], 
dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzucane 
do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
[do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny 
do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, ha-
mulce do rowerów, harmonie do autobusów przegubowych, 
hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, kadłuby stat-
ków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice do motocykli, kierow-
nice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy 
do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojaz-
dów, 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 statków, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów 
lądowych, inne niż części silników, korby rowerowe, korki 
do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, korpusy opon, ko-
sze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wóz-
ków [pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne do pojazdów, luster-
ka wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, 
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy prze-
ciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża 
silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silni-
ków do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe, części 
ciężarówek i wagonów, miejsca leżące [do spania] w pojaz-
dach, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, mo-
tocykle, motorowery, nadwozia pojazdów, nadwozia samo-
chodowe, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów, 
nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, obręcze kół do ro-
werów, obręcze kół pojazdów, obrzeża obręczy kół kolejo-
wych, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochraniacze ubra-
nia na koła do rowerów, odbijacze do statków, okładziny 
hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, 
opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, 
opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony 
rowerowe, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samo-
chodów, ożebrowania statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy 
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, 
piankowe wkładki do opon, piasty do rowerów, piasty kół po-
jazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla 
statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części 
pojazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bez-
pieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, 
podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skute-
ry] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrz-
ną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się po wodzie 
pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy opancerzone, 
pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabaw-
ki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na kierownice pojazdów, po-
krowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowa-
ne], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siodełka 
motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia wózków 
dziecięcych, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów, pom-
py powietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, popielniczki 
do pojazdów, promy, przekładnie do pojazdów lądowych, 
przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki 
momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki 
naziemne [transportery], przyczepy [pojazdy], przyczepy mo-
tocyklowe boczne, przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy 
do motocykli, ramy do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia 
pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, rowe-
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ry, rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy 
[kosze] boczne przystosowane do rowerów, sakwy przystoso-
wane do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, samocho-
dy (amortyzatory do -), samochody bez kierowcy [samochody 
autonomiczne], samochody kempingowe, samochody spor-
towe, samochody wyścigowe, samoloty amfibie, sanki dojaz-
dy na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do po-
jazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, 
silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, 
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do moto-
cykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów lądo-
wych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, 
inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do cię-
żarówek, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone w silnik, 
spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejo-
wych, sprzęgła do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, ste-
rówce, stery, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory 
jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do po-
jazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby 
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śruby napę-
dowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka 
do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przysto-
sowane do spacerówek, torby przystosowane do wózków 
spacerowych, tramwaje, trycykle turbiny do pojazdów lądo-
wych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, urządze-
nia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwła-
maniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów 
lądowych, u rządzenia sterowe do statków, urządzenia uwal-
niające do statków, wagoniki do instalacji transportu linowe-
go, wagony restauracyjne, wagony sypialne, wagony-chłod-
nie [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 
[pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki 
napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowa 
i bagażowe, wózki transportowe, wózki używane do sprząta-
nia, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich wózki 
zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wyciągi 
narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przed-
nich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samo-
chodowe, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwod-
nych, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy 
narzędzi do naprawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów 
lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, żurawiki 
łodziowe.

(210) 480464 (220) 2017 12 22
(731) ANIOŁOWSKI DANIEL, Krosno
(540) wino i talerzyki
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji.

(210) 480469 (220) 2017 12 22
(731) Drylock Technologies N.V., Zele, BE
(540) MAGICZNYMI KANALIKAMI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
produkty sanitarne do celów medycznych, w tym preparaty 
i produkty do pielęgnacji i higieny osobistej, podpaski higie-
niczne, ręczniki sanitarne, wyroby sanitarne miesiączkowe, 
mianowicie ręczniki sanitarne, wkładki higieniczne, jednora-
zowe wkładki do pieluch, tampony, spodnie sanitarne, chu-
steczki do celów sanitarnych zawarte w tej klasie, pieluchy 
na nietrzymanie moczu, jednorazowe pieluchy, pieluchy 

i spodnie dla niemowląt i małych dzieci, majtki na nietrzyma-
nie moczu, wkładki medyczne lub higieniczne, wata i waciki 
do użytku medycznego lub sanitarnego ujęte w tej klasie, 
substancje dietetyczne przystosowane do celów medycz-
nych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały do opatrun-
ku, materiały do wypełnień dentystycznych i stomatologicz-
ne, środki dezynfekujące, pestycydy, fungicydy, herbicydy.

(210) 480470 (220) 2017 12 22
 (310) 87697431 (320) 2017 11 27 (330) US
(731) Amazon Technologies, Inc., Seattle, US
(540) AMAZON SUMERIAN
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania danych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie 
komputerowe, mianowicie oprogramowanie do tworzenia, 
rozwijania modyfikowania, produkcji, składania i wdrażania 
aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality 
- AR), oprogramowanie komputerowe, mianowicie opro-
gramowanie do tworzenia, rozwijania, modyfikowania, pro-
dukcji, składania i wdrażania aplikacji rzeczywistości wirtu-
alnej (Virtual Reality -VR), oprogramowanie komputerowe 
do importowania, znakowania, analizowania, organizowa-
nia, indeksowania, renderowania, przetwarzania, optymali-
zacji, konwersji i szyfrowania plików 3D do przechowywania 
i przeszukiwania, oprogramowanie komputerowe do two-
rzenia przeszukiwalnej bazy danych treści 3D, oprogra-
mowanie komputerowe do tworzenia indeksu i biblioteki 
treści 3D, oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
i rozwijania szablonów treści 3D, oprogramowanie kom-
puterowe do tworzenia scen w aplikacjach AR i VR, opro-
gramowanie komputerowe do edycji treści 3D, oprogra-
mowanie komputerowe do konwersji treści 2D na treść 3D, 
oprogramowanie komputerowe do tworzenia i rozwijania 
narracyjnych przewodników w aplikacjach AR i VR, opro-
gramowanie komputerowe, mianowicie zautomatyzowane 
narzędzia do wdrażania oprogramowania do użytku w apli-
kacjach AR i VR, oprogramowanie komputerowe do wdra-
żania i publikowania aplikacji AR i VR na wielu platformach, 
oprogramowanie komputerowe do tworzenia, rozwijania, 
modyfikowania, edytowania i zarządzania elementami 
wizualnymi w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie kom-
puterowe do zarządzania, tworzenia, przygotowywania, 
rozwijania, edytowania i udostępniania treści 3D, narzędzia 
do wytwarzania oprogramowania komputerowego, opro-
gramowanie komputerowe, mianowicie narzędzia pro-
gramistyczne do wprowadzania głosu, narracji i wymiany 
konwersacji, oprogramowanie komputerowe do tworzenia, 
modyfikowania, implementacji i edycji awatarów w aplika-
cjach AR i VR, oprogramowanie komputerowe do konfigu-
rowania zestawu animacji, ekspresji lub ruchów awatarów, 
oprogramowanie komputerowe do rozwijania, modyfikacji 
i tworzenia aplikacji AR i VR głosem, 38 zapewnianie do-
stępu do hostowanych systemów operacyjnych i aplikacji 
komputerowych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie 
dostępu do baz danych, zapewnianie wielu użytkownikom 
dostępu do danych w Internecie w aplikacji AR, aplikacji VR 
i treści 3D, 42 usługi konsultacyjne w zakresie aplikacji roz-
szerzonej rzeczywistości (Augmented Reality - AR), usługi 
konsultacyjne w zakresie aplikacji wirtualnej rzeczywistości 
(Virtual Reality - VR), usługi konsultacyjne w zakresie treści 
3D, badania i rozwój w dziedzinie aplikacji AR i VR, badania 
i rozwój w dziedzinie oprogramowania, badania i rozwój 
w dziedzinie treści 3D, doradztwo w zakresie technologii 
komputerowych, doradztwo IT, doradztwo w zakresie apli-
kacji AR i VR, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmują-
ce oprogramowanie do aplikacji AR i VR, dostarczanie usług 
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aplikacyjnych (application service provider - ASP) obejmu-
jących oprogramowanie do aplikacji AR i VR, dostarczanie 
usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania 
aplikacji (application programming interface - APl) do za-
rządzania i przetwarzania treści 3D, dostarczanie usług apli-
kacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji 
(APl) do składania i wdrażania aplikacji AR i VR na wielu plat-
formach, dostarczanie usług aplikacyjnych obejmujących 
interfejs programowania aplikacji (APl) do tworzenia, mo-
dyfikowania i wdrażania użytkowania awatarów, oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie 
do treści 3D, usługi platformy jako usługi (PaaS) obejmujące 
oprogramowanie do aplikacji AR i VR, umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania, 
zawierającego oprogramowanie do aplikacji AR i VR, usługi 
platformy jako usługi (PaaS) obejmujące oprogramowanie 
do treści 3D, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania, zawierającego oprogra-
mowanie do treści 3D, wynajem oprogramowania, opro-
gramowanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogramo-
wanie do tworzenia, rozwijania, modyfikowania, produkcji, 
składania i wdrażania aplikacji AR, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do tworzenia, 
rozwijania, modyfikowania, produkcji, składania i wdra-
żania aplikacji VR, oprogramowanie jako usługa (SaaS) za-
wierające oprogramowanie do importowania, znakowania, 
analizowania, organizowania, indeksowania, renderowania, 
przetwarzania, optymalizacji, konwersji i szyfrowania plików 
3D do przechowywania i przeszukiwania, oprogramowanie 
jako usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do tworze-
nia przeszukiwalnej bazy danych treści 3D, oprogramowa-
nie jako usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do two-
rzenia indeksu i biblioteki treści 3D, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do tworzenia 
i rozwijania szablonów treści 3D, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do tworze-
nia scen w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do edycji 
treści 3D, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierają-
ce oprogramowanie do konwersji treści 2D na treść 3D, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogra-
mowanie do tworzenia i rozwijania poradników narracyj-
nych w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) zawierające oprogramowanie do automatycznych 
narzędzi wdrożeniowych do użytku w aplikacjach AR i VR, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogra-
mowanie do wdrażania i publikowania aplikacji AR i VR 
na wielu platformach, oprogramowanie jako usługa (SaaS) 
zawierające oprogramowanie do tworzenia, rozwijania, 
modyfikowania, edytowania i zarządzania elementami 
wizualnymi w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do zarządza-
nia, tworzenia, przygotowywania, opracowywania, edy-
towania i udostępniania treści 3D, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do wprowa-
dzania głosu, narracji i wymiany konwersacji, oprogramo-
wanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie 
do tworzenia, modyfikowania implementacji i edycji awa-
tarów w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) zawierające oprogramowanie do konfigurowania 
zestawu animacji, ekspresji lub ruchów awatarów, opro-
gramowanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogramo-
wanie do rozwijania, modyfikacji i tworzenia aplikacji AR 
i VR głosem.

(210) 480471 (220) 2017 12 22
(731) GRUPA KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) GRUPA KONEKT

(531) 24.15.02, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, budowa konstrukcji sta-
lowych na budynki, 39 transport, pakowanie i składowanie 
towarów, 40 usługi ślusarskie, usługi stolarskie.

(210) 480532 (220) 2017 12 27
(731) HYDRO-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) HYDRONET

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 szafy sterownicze, urządzenia i przyrządy 
do monitorowania, pomiaru, badania, testowania, regula-
cji, sterowania, kontroli pomp i ich zestawów, hydroforów 
i ich zestawów, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, 
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów 
do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, przy-
rządy nawigacyjne do sterowania i monitoringu systemów 
pompowych, oprogramowanie do wizualizacji i sterowania 
procesów przemysłowych, alarmy, amperomierze, aparatura 
elektryczna do komutacji, aplikacje komputerowe do pobra-
nia, cyfrowe stacje meteorologiczne, elektryczne urządzenia 
kontrolno-pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego ste-
rowania procesami przemysłowymi, interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, modemy, 
monitory [programy komputerowe], nadajniki [telekomuni-
kacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, płytki do ukła-
dów scalonych, programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy 
sterujące komputerowe, nagrane, przetworniki elektryczne, 
przyrządy meteorologiczne, przyrządy pomiarowe, sprzęt 
komputerowy, stacje ładowania do pojazdów elektrycz-
nych, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze 
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], telefo-
niczne urządzenia nadawcze, urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania cza-
su, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania 
sygnałami, urządzenia monitorujące elektryczne, urządzenia 
systemu GPS, urządzenia zdalnego sterowania, wskaźniki 
ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki poziomu wody, 
urządzenia do pomiaru poziomu, urządzenia do pomiaru 
przepływu, 11 pompy cieplne, hydrofory, zestawy hydrofo-
rowe, zestawy ściekowe, przepompownie ścieków, tłocznie 
ścieków, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, 
zestawy do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, 
zasuwy odcinające do ścieków, zawory zwrotne do ścieków, 
urządzenia wodociągowe, sanitarne, wentylacyjne, klimaty-
zacyjne, grzewcze, armatura do regulacji urządzeń wodnych 
lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, ar-
matura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, 
fontanny, hydranty, instalacje do dystrybucji wody, instalacje 
do oczyszczania ścieków, instalacje do uzdatniania wody, in-
stalacje do zaopatrywania w wodę, urządzenia do filtrowa-
nia wody, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia 
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i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny 
do uzdatniania wody, 38 usługi transmisji danych w techno-
logii GSM, radiotelefonów, złączy kablowych, Internetu, sa-
telitarnej, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale 
komputerowe, transfer strumieniowy danych, zapewnianie 
dostępu do baz danych, 42 projektowanie pomp, zestawów 
pompowych, hydroforów, zestawów hydroforowych, zesta-
wów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, 
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów 
do podnoszenia ciśnienia, projektowanie układów sterowa-
nia i zasilania pomp, projektowanie urządzeń i sieci do trans-
misji danych, projektowanie budowlane, projektowanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, doradz-
two w zakresie sprzętu komputerowego, usługi w zakresie 
projektowania, tworzenia i wdrażania oprogramowania 
do wizualizacji i sterowania procesów przemysłowych, ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obli-
czeniowa, hosting serwerów, hosting stron internetowych, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja 
fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu zdalnego dostępu, monitorowanie systemów kompu-
terowych w celu wykrywania awarii, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputero-
wego, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkow-
nika, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, wynajmowanie serwerów www, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 usługi 
monitoringu pracy obiektów w gospodarce wodno-kanali-
zacyjnej i w przemyśle, usługi monitoringu pracy obiektów 
w gospodarce wód naturalnych, licencjonowanie oprogra-
mowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie 
własności przemysłowej, monitoring alarmów bezpieczeń-
stwa i antywłamaniowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 480551 (220) 2017 12 27
(731) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW, 

Myślenice
(540) ARCHON+
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, 
reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 usługi inter-
netowe związane z pośrednictwem handlowym w zakresie 
dostępu do informacji o oferowanych projektach domów 
i świadczonych usługach projektowych, 41 usługi wydawni-
cze, publikowanie książek.

(210) 480560 (220) 2017 12 27
(731) AGENTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) CARBONICA
(510), (511) 6 opakowania i pojemniki metalowe: pudełka 
z metali nieszlachetnych, kasetki, kosze, puszki, skrzynki, pojem-
niki metalowe do magazynowania i transportu, skrzynki na na-
rzędzia, 16 papier, karton i wyroby z nich do pakowania: papier 
do zawijania, pudełka i pudła papierowe i kartonowe, wyroby 
z kartonu do pakowania, kasetki, koperty i woreczki z papieru, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania: folia z tworzyw 
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub za-
bezpieczania w transporcie, woreczki z tworzyw sztucznych, 

artykuły biurowe: materiały piśmienne, bloczki do pisania, no-
tatniki, notesy podręczne, podstawki pod kufle do piwa, ze-
stawy przyborów do pisania, długopisy, podstawki i stojaczki 
do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, okładki na karty 
i paszporty, kartki pocztowe i kartki z życzeniami, teczki na do-
kumenty, zakładki do książek, noże do papieru, taśmy przylep-
ne, 19 drobne wyroby i elementy ozdobne z betonu dla domu 
i ogrodu, w tym figurki, posążki, statuetki, skrzynki na listy, do-
nice, pamiątkowe medaliony, podpórki i podstawki do artyku-
łów biurowych, 20 opakowania i pojemniki z drewna, włókien 
węglowych, opakowania i elementy opakowań z tworzyw 
sztucznych, w tym z gąbki i pianek sztucznych: pudełka, kasety, 
kosze, skrzyneczki, 35 reklama i sprzedaż detaliczna, hurtowa 
i poprzez Internet - artykułów biurowych, drobnych narzędzi 
i przyrządów ręcznych, w tym noży, nożyczek, latarek, sekato-
rów, drobnych wyrobów i elementów ozdobnych z betonu dla 
domu i ogrodu w opakowaniach i pojemnikach metalowych, 
z drewna, kartonu, gąbki i tworzyw sztucznych oraz włókna 
węglowego i betonu, reklama w/w działalności, w tym reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, dystrybucja materiałów 
reklamowych, informacja handlowa i porady konsumenckie, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.

(210) 480574 (220) 2017 12 27
(731) BORZĘCKI GRZEGORZ, Tarnów
(540) P POGORIA RESIDENCE

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi związane z organizacją wypoczynku, 
organizowanie przyjęć, balów, usługi klubowe, nocne kluby, 
usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi 
związane z organizacją imprez karaoke, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
szkoleń, koncertów, organizowanie zawodów sportowych, 
udostępnianie urządzeń i obiektów sportowych, usługi zwią-
zane z prowadzeniem klubów fitness i kręgielni, 43 usługi ga-
stronomiczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje, w tym samoobsługowe, 
usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, ka-
feterie [bufety], stołówki, usługi wynajmowania sal na posiedze-
nia, w tym mityngi i narady, hotele, motele, pensjonaty, rezer-
wacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach.

(210) 480577 (220) 2017 12 27
(731) ITP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CENTRUM MEDYCYNY KOMÓRKOWEJ BY ITP S.A.



66 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT08/2018

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi me-
dyczne, analiza kosmetyczna, analiza tkanek ludzkich do ce-
lów leczenia medycznego, doradztwo dotyczące urody, do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia.

(210) 480581 (220) 2017 12 27
(731) NOWACKA KAROLINA RYTM, Warszawa
(540) Rytm Studio Tańca

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie].

(210) 480596 (220) 2017 12 27
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, US
(540) ZAWSZE DO PRZODU
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 480599 (220) 2017 12 28
(731) NOWAK JAN ANTRA-GAZ, Oława
(540) BROCHÓW HOTEL - RESTAURACJA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25, 25.12.25, 01.01.02, 25.01.05
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, przed-
stawień, przyjęć, balów, organizacja i obsługa sympo-
zjów, konferencji, kongresów, organizacja wypoczynku, 
informacje o imprezach wypoczynkowych, 43 usługi 
hotelarskie, usługi gastronomiczne, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
restauracje, w tym samoobsługowe, usługi barowe, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, kafeterie [bufety], 
stołówki, usługi wynajmowania sal na posiedzenia w tym 
mityngi i narady, domy turystyczne, hotele, motele, pen-
sjonaty, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmo-
wanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc 
w hotelach.

(210) 480609 (220) 2017 12 28
(731) JANUSZ KRZYSZTOF, Rakszawa
(540) KRISTRANS INTERNATIONAL TRANSPORT  

& SPEDITION

(531) 29.01.14, 26.11.08, 27.05.01, 01.05.01, 24.17.25
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościo-
wych, dostawa towarów, fracht, fracht [przewóz towarów], 
logistyka transportu, maklerstwo transportowe, pośrednic-
two frachtowe, przeprowadzki, rezerwacja transportu, spe-
dycja, transport mebli.

(210) 480613 (220) 2017 12 28
(731) ZNAMIROWSKI DARIUSZ, ZNAMIROWSKA MONIKA 

INWEST-KOM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) LUXURYAPARTMENTS

(531) 27.05.01, 07.01.03, 07.01.04, 07.01.24
(510), (511) 35 promocja sprzedaży nieruchomości, 36 ad-
ministrowanie nieruchomości, 43 usługi hotelarskie, wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.

(210) 480798 (220) 2018 01 04
(731) DYLEWSKA MARTA, Gdynia
(540) LBL La Bella Lounge

(531) 05.13.01, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, pomoc medyczna, me-
dycyna estetyczna, salony piękności, usługi medyczne i pa-
ramedyczne, doradztwo dotyczące urody, usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi pielęgnacji paznokci, 
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usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakre-
sie makijażu, pielęgnacja urody, usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie 
pielęgnacji włosów, zabiegi pielęgnacji urody, doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi kształtowania 
brwi, usługi nitkowania brwi, usługi farbowania brwi, usłu-
gi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi przedłużania 
rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi farbowania rzęs, usługi 
koloryzacji rzęs, zabiegi depilacyjne, implantacja włosów, 
ścinanie włosów, odbudowa włosów, stylizacja, układanie 
włosów, mycie włosów szamponem.

(210) 480801 (220) 2018 01 04
(731) WIŚNIEWSKI PIOTR, NA
(540) REBRAINING
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych) w reklamie, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych), ekonomiczne prognozy, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty in-
formacji konsumenckiej], impresariat w działalności ar-
tystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, opracowywanie CV dla 
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trze-
cich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsour-
cing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwa-
nia w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów 
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama onli-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszech-
nianie reklam, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-

formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usłu-
godawców pracujących jako wolni strzelcy.

(210) 480807 (220) 2018 01 04
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) RITO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 figurki szklane, figurki ceramiczne.

(210) 480812 (220) 2018 01 04
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) BELINA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 figurki z ceramiki, figurki z włókna szklanego.

(210) 480819 (220) 2018 01 04
(731) WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK,  

Dąbrowa Górnicza
(540) „Słoik mchem podszyty”
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne rośliny, wieńce 
z kwiatów sztucznych, girlandy sztuczne, 31 kwiaty, kwiaty 
suszone do dekoracji, rośliny, rośliny sztuczne do dekora-
cji, wieńce z kwiatów naturalnych, zioła ogrodowe świeże, 
krzewy, krzewy róż, 35 wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, 39 dostar-
czanie kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie prezentów, 
pakowanie towarów, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, 
44 ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, pro-
jektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajo-
brazów, usługi ogrodnicze, wykonywanie wieńców.

(210) 480830 (220) 2018 01 04
(731) PAWŁOWSKI RYSZARD JAN, Wrocław
(540) ENTELCHIA

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo gospo-
darcze dotyczące likwidacji, doradztwo dotyczące zbywania 
firm, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe do-
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tyczące finansowania rozwoju, doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie nabywania przedsię-
biorstw, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
analizy biznesowej, doradztwo w zakresie wydajności przed-
siębiorstw, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w za-
kresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące korpora-
cyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, doradztwo w zakresie strategii 
dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizo-
wania działalności gospodarczej, działalność gospodarcza 
(specjalistyczne doradztwo w zakresie -), doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo 
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, działalność 
gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania -), zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie - ), 
profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo bizne-
sowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zakre-
sie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 
doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność go-
spodarcza], zarządzanie i doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
wytwarzania produktów, doradztwo w zakresie zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji fi-
nansowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organi-
zacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania 
jakością, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie organizacji 
lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypła-
calnością, doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw 
i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, działalność gospo-
darcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), do-
radztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transpor-
tu i dostaw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, 
w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania bizneso-
wego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 

w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, wsparcie 
i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą i jej organizacji.

(210) 480861 (220) 2018 01 05
(731) EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) SANITAL FLEX

(531) 24.13.01, 24.13.17, 24.13.24, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.16, 
26.01.22, 29.01.03

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 480863 (220) 2018 01 05
(731) WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK,  

Dąbrowa Górnicza
(540) Kwiaty NA WARSZTACIE

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne rośliny, wieńce 
z kwiatów sztucznych, girlandy sztuczne, 31 kwiaty, kwiaty 
suszone do dekoracji, rośliny, rośliny sztuczne do dekora-
cji, wieńce z kwiatów naturalnych, zioła ogrodowe świeże, 
krzewy, krzewy róż, 35 wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, 39 dostar-
czanie kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie prezentów, 
pakowanie towarów, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, 
44 ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, pro-
jektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajo-
brazów, usługi ogrodnicze, wykonywanie wieńców.

(210) 480867 (220) 2018 01 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) BIO-GEN
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farma-
ceutyczne i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające, 
dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety 
dla zwierząt, preparaty do zwalczania szkodników, pestycy-
dy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpa-
dów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbior-
ników wody pitnej, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze, leśne 
oraz nasiona, pasze dla zwierząt i dodatki paszowe, 40 re-
cykling odpadów, unieszkodliwianie odpadów, utylizacja 
ścieków, 42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk 
biologicznych, genetyki i środowiska naturalnego, prace ba-
dawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych 
i weterynaryjnych, 44 hodowla zwierząt, pijawek lekarskich 
i owadów dla celów medycznych.
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(210) 480868 (220) 2018 01 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) BIO GEN

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farma-
ceutyczne i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające, 
dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety 
dla zwierząt, preparaty do zwalczania szkodników, pestycy-
dy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpa-
dów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbior-
ników wody pitnej, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze, leśne 
oraz nasiona, pasze dla zwierząt i dodatki paszowe, 40 re-
cykling odpadów, unieszkodliwianie odpadów, utylizacja 
ścieków, 42 praca badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk 
biologicznych, genetyki i środowiska naturalnego, prace ba-
dawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych 
i weterynaryjnych, 44 hodowla zwierząt, pijawek lekarskich 
i owadów dla celów medycznych.

(210) 480879 (220) 2018 01 06
(731) NAZAREWICZ MICHAŁ, Konstancin-Jeziorna
(540) VAN DOGH
(510), (511) 18 bagaż, chlebaki, derki, kagańce, kosmetyczki 
bez wyposażenia, kufry bagażowe, myśliwskie worki, nosi-
dełka dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwie-
rząt, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, 
okrycia dla zwierząt, osprzęt do uprzęży, plecaki, podróżne 
torby na ubranie, postronki do uprzęży, przeciwsłonecz-
ne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry 
wtórnej, sakwy, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, 
stroje dla zwierząt domowych, szelki do prowadzenia dzieci, 
szelki do prowadzenia zwierząt domowych, sznurkowe siat-
ki na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, 
torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy 
na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ra-
mię], torby turystyczne, torebki, uchwyty do noszenia toreb 
z zakupami, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], 25 alby, antypoślizgowe akceso-
ria do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, 
bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, 
chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia gło-
wy], daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne 
stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne 
krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna 
damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze 
[wkładane na obuwie], kamizelki, kaptury [odzież], karczki ko-
szul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kombi-
nezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie 
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, leg-
ginsy, liberie, majtki, majtki damskie, maski na oczy do spania, 

mufki [odzież], mundury, nakrycia głowy, narzutki na ramio-
na, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obu-
wie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież gotowa, odzież pa-
pierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze 
stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], opaski 
na głowę, palta, paski [odzież], pasy do przechowywania 
pieniędzy [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, podko-
szulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, poszetki, 
potniki, pulowery, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, 
sari, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, sukienki, stroje 
na maskaradę, stroje przeciwdeszczowe, stroje plażowe, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szali-
ki, szarfy [do ubrania], taśmy do spodni pod stopy, wyprawki 
dziecięce [odzież].

(210) 480880 (220) 2018 01 06
(731) ATEECC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ateecc

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje re-
klamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, bada-
nia w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji kon-
sumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy da-
nych (pozyskiwanie danych do -), negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie 
cv dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scena-
riuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie doku-
mentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja programów typu telezakupy, produkcja programów 
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygo-
towanie listy płac, publikowanie tekstów reklamowych, reje-
stracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekru-
tacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie 
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indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne 
zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, telemarketing, transkrypcja wia-
domości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednic-
twa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi pre-
numeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, 
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi 
public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób 
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
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 programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wol-
ni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
42 badania techniczne, badania w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego, doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, hosting stron internetowych, opracowywa-
nie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie 
mody, przechowywanie danych elektronicznych, styliza-
cja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, 
usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi kon-
sultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, wynajmowanie ser-
werów WWW, wzornictwo przemysłowe.

(210) 480886 (220) 2018 01 08
(731) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik
(540) WSK

(531) 26.01.01, 27.05.01, 26.03.01, 29.01.12
(510), (511) 12 motocykle.

(210) 480908 (220) 2018 01 08
(731) GÜNTHER TOMASZ, Głowno
(540) KEY SAFE
(510), (511) 18 etui na klucze, etui na karty płatnicze, ple-
caki, kosmetyczki, kufry podróżne, torby podróżne, aktówki, 
komplety podróżne, portmonetki, portfele, sakwy i sakiew-
ki ze skóry lub wyrobów skóropodobnych, torby plażowe, 
torby sportowe, torby turystyczne, tornistry szkolne, torby 
na zakupy.

(210) 480913 (220) 2018 01 08
(731) PARTY CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) GORZKO GORZKO

(531) 17.02.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, 
usługi klubowe [rozrywka], usługi klubów towarzyskich dla 
celów rozrywkowych.

(210) 480914 (220) 2018 01 08
(731) Gulla Tomasz KANCELARIA ADWOKACKA, Słupsk
(540) GULLA
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, 45 usłu-
gi prawne, badania prawne, doradztwo prawne.

(210) 480916 (220) 2018 01 09
(731) MIKOŁAJEK RYSZARD TECHNO SERWIS, Szeligi
(540) SplashLet
(510), (511) 11 deski toaletowe: myjące, suszące, bidetowe, 
baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe 
do wanien, bidetowe, bidety, brodziki prysznicowe, umywal-
ki, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wanny z hy-
dromasażem, kabiny hydromasażowe, kabiny natryskowe, 
natryski, prysznice, dozowniki środków odkażających w toa-
letach, fontanny, wodotryski ozdobne, krany, zawory kurko-
we kanalizacyjne, zawory zamykające i regulacyjne, przyci-
ski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, instalacje 
i urządzenia do kąpieli, sanitarne instalacje i aparatura, lampy 
oświetleniowe, obudowy lamp, oprawki do lamp elektrycz-
nych, osłony do lamp, miski klozetowe, pisuary, bidety, sede-
sy, deski sedesowe, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek 
ustępowych, urządzenia kompaktowe zestawione z miski 
ustępowej i spłuczki ceramicznej, postumenty, półpostu-
menty, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, 
suszarki łazienkowe do rąk, suszarki do włosów, urządzenia 
do suszenia, wykładziny łazienkowe, zlewozmywaki, zlewy.



Nr  ZT08/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 71

(210) 480927 (220) 2018 01 09
(731) BOJKOWSKI TOMASZ KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Poznań
(540) SPORYSKARBOWE.PL TOMASZ BOJKOWSKI

(531) 24.17.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, ekspertyzy w działalności go-
spodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, analizy ekonomiczne do ce-
lów działalności gospodarczej, usługi w zakresie informa-
cji ekonomicznej dla celów działalności ekonomicznej, 
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finanso-
wych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, wycena finansowa, 
opracowania finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, 
doradztwo finansowe, informacje finansowe, usługi fi-
nansowe, ekspertyzy do celów podatkowych, doradztwo 
podatkowe, podatki (ekspertyzy do celów - ), doradztwo 
finansowe, finansowe (doradztwo -), konsultacje podatko-
we, usługi doradztwa ekonomicznego, 41 edukacja praw-
na, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie pra-
wa, publikowanie dokumentów z dziedziny prawa, w tym 
publikowanie on-line, publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących prawa, usługi wydawnicze materiałów 
z dziedziny prawa, prowadzenie bloga prawniczego, szko-
lenia z zakresu świadczenia usług prawnych, organizowa-
nie konferencji, szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce 
prawnej i biznesowej, porady doradztwo w zakresie edu-
kacji lub kształcenia, informacje o edukacji, prowadzenie 
kursów, publikowanie książek, nauczanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, kongresów, sympozjów i zjaz-
dów, usługi szkoleniowe, 45 usługi radców prawnych, 
doradztwo prawne, usługi prawne, porady prawne i za-
stępstwo procesowe, usługi w zakresie pomocy prawnej, 
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, dostarczanie 
informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach praw-
nych, badania prawne, pomoc prawna przy tworzeniu 
i negocjowania umów, usługi w zakresie badań prawnych, 
usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, 
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, usługi prawne świadczone w związku z proce-
sami sądowymi, mediacja [usługi prawne], usługi mediacji 
i rozstrzygania sporów, doradztwo w kwestiach prawa 
ekonomicznego, finansowego i podatkowego, usługi 
wsparcia prawnego, profesjonalne usługi doradcze doty-
czące zagadnień prawnych, usługi w zakresie alternatyw-
nego rozstrzygania sporów jako usługi prawne, sprawdza-
nie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności 
z prawami i regulacjami, usługi w zakresie badań i docho-
dzeń prawniczych, badania prawne, badania [wyszukiwa-
nie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo prawne 
w dziedzinie podatków i finansów, przygotowywanie 
przepisów, sporządzanie opinii i analiz prawnych, opraco-
wywanie projektów aktów prawnych.

(210) 480936 (220) 2018 01 09
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EUCALIPTO DOZ
(510), (511) 3 maści do celów kosmetycznych, kosmetyczna 
maść eukaliptusowa, 5 maści do celów farmaceutycznych.

(210) 480941 (220) 2018 01 09
(731) WESOŁOWSKA ANNA, Warszawa
(540) ąę
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży artykułów 
spożywczych, napojów, mebli oraz artykułów wyposażenia 
wnętrz, 43 restauracje, kawiarnie, usługi barowe, usługi kate-
ringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 480946 (220) 2018 01 09
(731) Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., 

Shenzhen City, CN
(540) Baseus

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], 
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], pamięci zewnętrz-
ne USB, futerały na komputery przenośne, pokrowce do ta-
bletów, osłony do monitorów komputerowych, pokrowce 
na smartfony, etui na smartfony, osłony do ekranów telefo-
nów komórkowych, statywy do aparatów fotograficznych, 
głośniki, słuchawki [zakładane na głowę], interfejsy audio, 
głośniki niskotonowe, zestawy na głowę do rzeczywistości 
wirtualnej, miksery audio, kijki do robienia selfie jako akce-
soria do smartfonów, przewody USB do telefonów komór-
kowych, złącza do przewodów elektrycznych, ładowarki 
do baterii, baterie elektryczne, zestawy na biurko lub zesta-
wy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożli-
wiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, pod-
stawki do laptopów, ładowarki USB, banki energii, ładowarki 
bezprzewodowe, ładowarki baterii do użytku z telefonami, 
ładowarki baterii do użytku z pojazdami silnikowymi, obudo-
wy głośników, kalkulatory, rysiki pojemnościowe do użytku 
ze wszystkimi urządzeniami z ekranem dotykowym, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, filtry do ekranów przystosowa-
ne do telewizorów, filtry do ekranów przystosowane do mo-
nitorów komputerowych, filtry do ekranów przystosowane 
do tabletów, słuchawki [douszne], czytniki kart pamięci 
elektronicznych, urządzenia do oświetlenia błyskowego, 
układy sprzęgające do kamer wideo, urządzenia do nieprze-
rywalnego zasilania elektrycznego [baterie], kamery termo-
wizyjne, pokrowce na aparaty fotograficzne, magnetowidy, 
aparaty fotograficzne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
poprzez sklepy detaliczne produktów peryferyjnych do te-
lefonów komórkowych, w tym futerałów dopasowanych 
do telefonów komórkowych, pokrowców, kabli, ładowarek, 
ochraniaczy na ekran, kijków do robienia selfie jako akceso-
ria do smartfonów, banków energii, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa poprzez sklepy detaliczne produktów peryferyj-
nych do telefonów, w tym futerały na komputery przenośne, 
pokrowce do tabletów, ochraniacze do monitorów kom-
puterowych, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa poprzez sklepy detaliczne obudów 
głośników, mikserów audio, słuchawek [zakładanych na gło-
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wę], magnetowidów, pokrowców na aparaty fotograficzne, 
urządzeń do nawigacji samochodowej [komputery pokłado-
we], głośników niskotonowych.

(210) 480954 (220) 2018 01 10
(731) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) W Firma.pl BY MOJO

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, 
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.

(210) 480955 (220) 2018 01 10
(731) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MojeBiuro 24 BY MOJO

(531) 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, 
42 projektowanie oprogramowania komputerowego, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.

(210) 480969 (220) 2018 01 10
(731) GOTOWSKI MICHAŁ, Bydgoszcz
(540) KOR-POL INVEST SP. Z O.O.

(531) 26.04.06, 26.04.12, 26.04.18, 07.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 35 sprzedaż środków, materiałów do zabezpie-
czania stali i betonu, 36 kupno, sprzedaż nieruchomości pod 
wynajem, 37 wszelkie prace budowlane, montażowe i kon-
serwacyjne związane z budową mostów stalowych i beto-
nowych, zabezpieczenie przed korozją, wznoszenie budyn-
ków i obiektów.

(210) 480993 (220) 2018 01 10
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Hot brain
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.

(210) 480997 (220) 2018 01 11
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) LOKSAN

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane rolnictwie, 
nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiuwan-
ty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, 
dezynsekcyjne.

(210) 481014 (220) 2018 01 11
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) PESTAR

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owado-
bójcze, dezynsekcyjne.

(210) 481023 (220) 2018 01 11
(731) BĘBENEK WALDEMAR, Warszawa
(540) GABINETY OD SERCA

(531) 26.11.22, 02.09.01, 27.05.01, 20.05.07
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, ze-
wnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie mate-
riałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono-
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarzą-
dzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla 
osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej, administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, badania 
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dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż w tym 
sprzedaż on-line: kosmetyków, farmaceutyków, leków, środ-
ków opatrunkowych, środków higieny osobistej, środków 
dietetycznych, suplementów diety, odżywek oraz urządzeń 
medycznych w tym aparatów do bezdechu i sprzętu reha-
bilitacyjnego, 41 usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, 
kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w formie poka-
zów, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, 44 usługi medyczne, szpitale, ośrodki zdrowia, 
pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie 
farmakologii, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
związane z bankami tkanek ludzkich, usługi rehabilitacyjne, 
fizjoterapia, fizykoterapia.

(210) 481024 (220) 2018 01 11
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) MULTISA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane rolnictwie, 
nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiuwan-
ty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, 
dezynsekcyjne.

(210) 481025 (220) 2018 01 11
(731) GATENAL J. ZĘBALA SPÓŁKA JAWNA, Tychy
(540) GATENAL

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe elementy drzwi, 17 niemetalowe 
uszczelki do drzwi odporne na warunki pogodowe, plomby, 
uszczelki i wypełnienia, ukształtowane pasy z gumy do użyt-
ku jako uszczelki przy produkcji drzwi, uszczelki gumowe, 
uszczelki niemetalowe, uszczelki ognioodporne, 35 sprzedaż 
metalowych elementów drzwi, niemetalowych uszczelek 
do drzwi odpornych na warunki pogodowe, plomb, uszcze-
lek i wypełnień, ukształtowanych pasów z gumy do użytku 
jako uszczelki przy produkcji drzwi, uszczelek gumowych, 
uszczelek niemetalowych, uszczelek ognioodpornych.

(210) 481027 (220) 2018 01 11
(731) OMEGA ENTERPRISE SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ENTERPRISE Relocation Services

(531) 24.15.02, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów warto-
ściowych, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, do-
starczanie 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, łama-
nie lodu, magazynowanie elektronicznych nośników da-
nych lub dokumentów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo 
transportowe, obsługa śluz, organizowanie rejsów, pakowa-
nie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samocho-
dów, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo 
frachtowe, transport powietrzny, przechowywanie łodzi, 
przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewo-
żenie, przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo 
podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja trans-
portu, składowanie towarów, spedycja, ściąganie statków 
z mielizny, transport, transport autobusowy, transport barka-
mi, transport i przechowywanie odpadów, transport karet-
kami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodziami, 
transport łodziami spacerowymi, transport mebli, transport 
morski, transport pasażerski, transport promowy, transport 
rurociągami, transport rzeczny, transport samochodami 
opancerzonymi, transport tramwajowy, udzielanie wskazó-
wek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi butelkowania, 
usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie [wia-
domości lub towary], usługi pomocy drogowej w przypad-
ku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, usługi rozładunku 
towarów, usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu 
samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania 
wycieczek, uzupełnianie banknotów w bankomatach, wyna-
jem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wy-
najem silników lotniczych, wynajem statków powietrznych, 
wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem traktorów, 
wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmo-
wanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych 
[kesony], wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie 
samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie 
samochodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów 
nurkowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypo-
życzanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, 
wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek, 
wyładunek statków, zbieranie wyrobów nadających się 
do przetworzenia - transport.

(210) 481028 (220) 2018 01 11
(731) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA,  

Starogard Gdański
(540) Krupnik LEGEND

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wódka.
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(210) 481032 (220) 2018 01 11
(731) OMEGA ENTERPRISE SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OMEGA ENTERPRISE SERVICES

(531) 03.07.01, 03.07.16, 27.05.01, 28.07.99, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlo-
wej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt dzia-
łalności gospodarczej, badania biznesowe, badania doty-
czące 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 infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informa-
cji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, 
kolportaż 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 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pi-
sanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie 
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja programów typu telezakupy, produkcja progra-
mów związanych z telezakupami, projektowanie materia-
łów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie ze-
znań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, re-
jestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekruta-
cja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne ze-

stawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wia-
domości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie in-
formacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem stro-
ny internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla spor-
towców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób 
trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spo-
tkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi se-
kretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, 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 re-
klamowych, 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.

(210) 481034 (220) 2018 01 11
(731) STASIUKIEWICZ PIOTR FLAWONOID, Białystok
(540) KONOPNYSKLEP.com.pl

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna następujących towarów: 
olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, 
olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki destylowane 
do pielęgnacji urody, olejki oczyszczające, pasta do zębów, pa-
sta do zębów z dodatkiem oleju konopnego, kosmetyki w po-
staci kremów, maści [nielecznicze], maści z dodatkiem kremu 
konopnego, mydła i żele, żele z dodatkiem oleju konopnego, 
kremy do ciała [nielecznicze], kremy z dodatkiem olejku ko-
nopnego, nielecznicze kremy do skóry, serum pielęgnacyjne, 
serum do włosów, serum do skóry, serum przeciwtrądzikowe, 
serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, pianka 
do czyszczenia, pianka do mycia, toniki [kosmetyki], tonik prze-
ciwtrądzikowy, kosmetyki do pielęgnacji twarzy z dodatkiem 
oleju konopnego, kosmetyki do pielęgnacji ciała z dodatkiem 
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oleju konopnego, kosmetyki do pielęgnacji włosów z dodat-
kiem oleju konopnego, olejki lecznicze, olejki konopne, suple-
menty diety dla ludzi, wyciągi z ziół, zioła lecznicze, zioła lecz-
nicze suszone lub zakonserwowane, czopki, lecznicza guma 
do żucia, olejek konopny do celów leczniczych, suplementy 
diety zawierające olej konopny, herbata lecznicza, kapsułki za-
wierające olej konopny, pasta konopna, oleje i tłuszcze, oleje 
roślinne do celów spożywczych, nasiona jadalne, makarony, 
czekolada, wafelki, ciastka, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli 
roślin, napoje energetyzujące, - sprzedaż hurtowa następują-
cych towarów: olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki 
destylowane do pielęgnacji urody, olejki oczyszczające, pasta 
do zębów, pasta do zębów z dodatkiem oleju konopnego, ko-
smetyki w postaci kremów, maści [nielecznicze], maści z dodat-
kiem kremu konopnego, mydła i żele, żele z dodatkiem oleju 
konopnego, kremy do ciała [nielecznicze], kremy z dodatkiem 
olejku konopnego, nielecznicze kremy do skóry, serum pielę-
gnacyjne, serum do włosów, serum do skóry, serum przeciwtrą-
dzikowe, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyj-
ne, pianka do czyszczenia, pianka do mycia, toniki [kosmetyki], 
tonik przeciwtrądzikowy, kosmetyki do pielęgnacji twarzy z do-
datkiem oleju konopnego, kosmetyki do pielęgnacji ciała z do-
datkiem oleju konopnego, kosmetyki do pielęgnacji włosów 
z dodatkiem oleju konopnego, olejki lecznicze, olejki konopne, 
suplementy diety dla ludzi, wyciągi z ziół, zioła lecznicze, zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, czopki, lecznicza guma 
do żucia, olejek konopny do celów leczniczych, suplementy 
diety zawierające olej konopny, herbata lecznicza, kapsułki za-
wierające olej konopny, pasta konopna, oleje i tłuszcze, oleje 
roślinne do celów spożywczych, nasiona jadalne, makarony, 
czekolada, wafelki, ciastka, nasiona, cebulki i rozsady do hodow-
li roślin, napoje energetyzujące, - sprzedaż za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych sklepów internetowych: olejki nieleczni-
cze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki do pielę-
gnacji skóry [nielecznicze], olejki destylowane do pielęgnacji 
urody, olejki oczyszczające, pasta do zębów, pasta do zębów 
z dodatkiem oleju konopnego, kosmetyki w postaci kremów, 
maści [nielecznicze], maści z dodatkiem kremu konopnego, 
mydła i żele, żele z dodatkiem oleju konopnego, kremy do ciała 
[nielecznicze], kremy z dodatkiem olejku konopnego, nielecz-
nicze kremy do skóry, serum pielęgnacyjne, serum do włosów, 
serum do skóry, serum przeciwtrądzikowe, serum do celów 
kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, pianka do czyszczenia, 
pianka do mycia, toniki [kosmetyki], tonik przeciwtrądzikowy, 
kosmetyki do pielęgnacji twarzy z dodatkiem oleju konopnego, 
kosmetyki do pielęgnacji ciała z dodatkiem oleju konopnego, 
kosmetyki do pielęgnacji włosów z dodatkiem oleju konopne-
go, olejki lecznicze, olejki konopne, suplementy diety dla ludzi, 
wyciągi z ziół, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane, czopki, lecznicza guma do żucia, olejek konopny 
do celów leczniczych suplementy diety zawierające olej konop-
ny herbata lecznicza, kapsułki zawierające olej konopny, pasta 
konopna, oleje i tłuszcze, oleje roślinne do celów spożywczych, 
nasiona jadalne, makarony, czekolada, wafelki, ciastka, nasiona, 
cebulki i rozsady do hodowli roślin, napoje energetyzujące, 
-usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie infor-
macji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży.

(210) 481035 (220) 2018 01 11
(731) ABRAMCZYK RAFAŁ ARM, Warszawa
(540) hotelAG

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa związane z administrowa-
niem i zarządzaniem hotelami, 42 usługi planowania [pro-
jektowania] hoteli, 43 rezerwacja hotelowa na rzecz osób 
trzecich, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów 
hotelowych.

(210) 481036 (220) 2018 01 11
(731) KRÓL-KUCZKOWSKA ANNA PRACOWNIA 

PSYCHOTERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO HUMANI, 
Poznań

(540) humani

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 01.01.04, 01.01.10, 01.01.12, 
02.01.16, 02.01.23, 02.09.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.02, 
26.01.03

(510), (511) 16 książki, 41 szkolenia, organizowanie kursów 
szkoleniowych, usługi edukacyjne, edukacja i szkolenia w za-
kresie ochrony zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe dla 
psychologów i psychoterapeutów, organizowanie szkoleń 
oraz wykładów w zakresie psychologii, psychoterapii, psy-
chiatrii i zdrowia psychicznego, 44 psychoterapia, usługi 
psychoterapeutyczne, porady psychologiczne, leczenie 
psychologiczne, doradztwo psychologiczne, psychiatria, 
seksuologia.

(210) 481038 (220) 2018 01 11
(731) BALIŃSKI PAWEŁ AGRO FEED CONSULTING, Kamionek
(540) bovino
(510), (511) 5 witaminy dla zwierząt, witaminy i preparaty 
witaminowe, mineralne suplementy diety, odżywcze su-
plementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety za-
wierające lecytynę, suplementy diety z cynkiem, mineralne 
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety z białkiem 
sojowym, suplementy diety do celów weterynaryjnych, su-
plementy diety dla zwierząt domowych, suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, suplementy diety składające się 
z aminokwasów, suplementy diety dla zwierząt domowych 
w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy diety 
dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, drożdże do ce-
lów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, 
białkowe suplementy dla zwierząt, tłuszcz dojarski [maść 
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], dodatki witami-
nowe i mineralne, suplementy diety zawierające olej lniany, 
31 pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce zawierające 
siano, pasze zwierzęce w formie kawałków, karmy i pasze dla 
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zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, pasze 
zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane 
z substancji warzywnych, mączka rybna na pasze dla zwie-
rząt, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, pasze 
zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu, pasze 
zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce 
otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, pasze w pusz-
ce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, 
pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwie-
rząt od matki, drożdże do pasz dla zwierząt, drożdże do spo-
życia przez zwierzęta, aktywne drożdże suszone dla zwierząt, 
drożdże jako pasza dla zwierząt, mleko do stosowania jako 
karma dla zwierząt, mleko sztuczne przystosowane do użyt-
ku jako karma dla cieląt, białko słodowe dla zwierząt [inne niż 
do celów medycznych], makuchy rzepaku dla bydła, maku-
chy, makuchy z kukurydzy dla bydła, mieszanki paszowe dla 
zwierząt, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, 
słód i zboża nieprzetworzone, surowe zboża [nieprzetwo-
rzone], nieprzetworzone zboża, mączka dla zwierząt, mączka 
sojowa [pokarm dla zwierząt], mączka lniana jako pasza dla 
zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka skrobiowa [pokarm 
dla zwierząt], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie następujących towarów: witaminy dla zwierząt, 
witaminy i preparaty witaminowe, mineralne suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy die-
ty, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, 
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety z cynkiem, 
mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
z białkiem sojowym, suplementy diety do celów weteryna-
ryjnych, suplementy diety dla zwierząt domowych, suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, suplemen-
ty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety 
składające się z aminokwasów, suplementy diety dla zwie-
rząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 
suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przeką-
sek, drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub far-
maceutycznych, białkowe suplementy dla zwierząt, tłuszcz 
dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], 
dodatki witaminowe i mineralne, suplementy diety zawie-
rające olej lniany, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwie-
rzęce zawierające siano, pasze zwierzęce w formie kawałków, 
karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwie-
rzęce otrzymywane z substancji warzywnych, mączka rybna 
na pasze dla zwierząt, pasze mięsne w puszce dla młodych 
zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na po-
wietrzu, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, 
pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powie-
trzu, pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla 
młodych zwierząt, pasze zwierzęce do stosowania podczas 
odsadzania zwierząt od matki, drożdże do pasz dla zwierząt, 
drożdże do spożycia przez zwierzęta, aktywne drożdże su-
szone dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, mleko 
do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko sztuczne 
przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, białko sło-
dowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], maku-
chy rzepaku dla bydła, makuchy, makuchy z kukurydzy dla 
bydła, mieszanki paszowe dla zwierząt, zboża przetworzone 
do spożycia przez zwierzęta, słód i zboża nieprzetworzone, 
surowe zboża [nieprzetworzone], nieprzetworzone zboża, 
mączka dla zwierząt, mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], 
mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka lniana [pasza], 
mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi handlowe 
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Interne-
tu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, 44 usługi doradcze dotyczące rolnic-
twa, weterynaryjne usługi doradcze, usługi doradcze w za-
kresie żywienia, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usłu-
gi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi doradcze 
związane z opieką nad zwierzętami, usługi doradcze zwią-
zane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi doradcze 
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i le-
śnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stoso-
wania nawozów rolniczych i ogrodniczych, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników 
i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 481043 (220) 2018 01 11
(731) GENLOG EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy
(540) GERMINA

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, przynęty wędkarskie, 
sztuczne przynęty wędkarskie, przynęty wędkarskie [synte-
tyczne], błystki obrotowe [przynęty wędkarskie], liofilizowa-
na przynęta wędkarska, przynęty stosowane w wędkarstwie, 
sztuczne, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, 
podbieraki dla wędkarzy, przybory wędkarskie, pudełka 
na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], sieci wędkar-
skie, skrzynki na przybory wędkarskie, spławiki wędkarskie, 
torby na przynętę do przechowywania przynęty żywej, 
urządzenia do zarzucania przynęty, wędki, wędki do łowie-
nia, futerały na wędki, podpory na wędki, podpórki na wędki, 
blanki do wędek, czujniki brania [sprzęt wędkarski], haczyki 
wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie.

(210) 481048 (220) 2018 01 11
(731) MAĆKOWIAK GRZEGORZ PHU, Poznań
(540) EXTRACOTE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 nawóz ogrodniczy.

(210) 481050 (220) 2018 01 12
(731) ŚWIERK SEBASTIAN, Kraków
(540) ENDURO-TECH.EU
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświe-
tlenie i reflektory do pojazdów, oświetlenie do motocykli, 
urządzenia do oświetlenia pojazdów, 12 pojazdy i środki 
transportu, lądowe pojazdy i środki transportu, części i akce-
soria do pojazdów, aerodynamiczne elementy do nadwozi 
pojazdów, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, części 
blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], części 
karoserii do pojazdów, części konstrukcyjne do motocykli, 
maskownice do pojazdów, motocykle, motocykle do moto-
crossu, osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony do sil-
ników pojazdów lądowych, osłony boczne jako części kon-
strukcyjne pojazdów, osłony masek jako części konstrukcyjne 
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pojazdów, osłony na zderzaki z metalu do pojazdów, osłony 
ochronne do pojazdów [ukształtowane], podwozia pojaz-
dów, quady, ramy do motocykli, silniki do motocykli, spoile-
ry do pojazdów, stojaki na motocykle, uchwyty kierownicy 
[części motocykli], zasłony przystosowane do silnikowych 
pojazdów lądowych.

(210) 481051 (220) 2018 01 12
(731) KRÓLIKOWSKA-OLCZAK MARIA KANCELARIA 

ADWOKACKA EUROKANCELARIA PROF. MARIA 
KRÓLIKOWSKA-OLCZAK, Łódź

(540) § Eurokancelaria prof. Maria Królikowska-Olczak

(531) 01.01.01, 24.17.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, badania opinii publicznej, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, or-
ganizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, sporządzanie 
umów najmu, 41 doradztwo w zakresie edukacji lub kształ-
cenia, edukacja, kursy korespondencyjne, organizowanie 
i prowadzenie: konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i szkoleń, organizowanie konkursów edukacyjnych, 42 pra-
ce badawczo-rozwojowe wykonywane dla osób trzecich, 
45 usługi arbitrażowe i mediacyjne, doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeń-
stwem własności intelektualnej, doradztwo prawne, usługi 
w zakresie pomocy prawnej, występowanie przed sądami 
i urzędami, opracowywanie projektów aktów prawnych, ba-
dania prawne.

(210) 481052 (220) 2018 01 12
(731) KOCHAŃSKI PIOTR, Leszno
(540) LOVENPEAS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, 39 wynajmowanie koni, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie 
szkoleń, targów i kongresów oraz sympozjów, szkolenie 
zwierząt, nauka jazdy konnej, 43 usługi hotelarskie i gastro-
nomiczne, usługi turystyczne, usługi zakwaterowania tym-
czasowego, organizacja agroturystyki, 44 hodowla zwierząt, 
uprawa roślin, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higie-
ny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, wynajmowanie maszyn i urzą-
dzeń rolniczych.

(210) 481053 (220) 2018 01 12
(731) KOCHAŃSKI PIOTR, Leszno
(540) LovEnPeaS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, 39 wynajmowanie koni, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie 
szkoleń, targów i kongresów oraz sympozjów, szkolenie 
zwierząt, nauka jazdy konnej, 43 usługi hotelarskie i gastro-
nomiczne, usługi turystyczne, usługi zakwaterowania tym-
czasowego, organizacja agroturystyki, 44 hodowla zwierząt, 
uprawa roślin, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higie-

ny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, wynajmowanie maszyn i urzą-
dzeń rolniczych.

(210) 481063 (220) 2018 01 12
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) DEKTAC
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze 
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku 
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 
środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do ce-
lów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, 10 buteleczki z kroplomierzem do celów 
leczniczych, inhalatory, urządzenia rozpylające do aerozo-
li do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, 
rozpylacze do celów leczniczych.

(210) 481071 (220) 2018 01 12
(731) GRYGIEŃĆ KAMIL, Warszawa
(540) SaleSystem

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży w zakresie 
fiskalnych urządzeń rejestrujących, komputerów, sprzętu 
komputerowego, oprogramowania komputerowego i elek-
tronicznych urządzeń wyposażenia sklepów i biur, 37 usługi 
instalowania i serwisowania fiskalnych urządzeń rejestrują-
cych, komputerów, sprzętu komputerowego, oprogramowa-
nia komputerowego i elektronicznych urządzeń wyposaże-
nia sklepów i biur, 42 usługi doradztwa w zakresie fiskalnych 
urządzeń rejestrujących, komputerów, sprzętu komputero-
wego, oprogramowania komputerowego i elektronicznych 
urządzeń wyposażenia sklepów i biur.

(210) 481082 (220) 2018 01 12
(731) ACAR SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecinek
(540) KERG MILITARY
(510), (511) 9 przedłużacze do kabli elektrycznych, przedłu-
żacze, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki połączenio-
we elektryczne, skrzynki zasilające, skrzynki bezpiecznikowe.

(210) 481086 (220) 2018 01 14
(731) WIERZBICKI DARIUSZ, Nowy Dworek
(540) 

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji typu fast food, restauracje 
samoobsługowe, restauracje, restauracje oferujące dania 
na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(210) 481087 (220) 2018 01 14
(731) ANDRZEJEWSKI TOMASZ INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Poznań
(540) C CREDUS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.21, 24.13.09, 24.13.14
(510), (511) 44 konsultacje medyczne, kliniki medyczne, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi - medycyna, 
stomatologia i rehabilitacja.

(210) 481094 (220) 2018 01 15
(731) DOMAGAŁA TOMASZ, Chrzanów
(540) Fresh Baked 100% Handmade Chimney Cake Bakery

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
08.01.15, 08.01.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17, 
26.01.18, 26.01.20, 26.11.03, 26.11.13, 27.07.01, 27.07.11

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty 
kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze 
i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże 
owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, 
karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazo-
wane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owo-
cowe, syropy i preparaty do produkcji napojów, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, prace biurowe, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 481095 (220) 2018 01 15
(731) BETLEWSKI ADAM BETLOBAG, Warszawa
(540) GP Garbarnia Praska

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych ma-
teriałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróż-
ne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże 
i wyroby rymarskie, aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki 
wykonane ze skóry, aktówki, dyplomatki, brezentowe torby 
na zakupy, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, duże, lekkie 
torby sportowe do noszenia na nadgarstku, etui do kart kredy-
towych, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty 
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na karty kredyto-
we wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe, etui na klucze 
wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na klu-
cze, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui z imitacji skóry, 
etui, futerały na dokumenty, futerały w postaci etui na klucze, 
kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], kufry bagażowe, 
kufry i torby podróżne, kufry i walizki, kufry podróżne, małe ple-
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby 
podróżne, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosi-
dełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka kangurki 
niemowlęce, parasole dla dzieci, parasole i parasolki, parasole 
nieprzemakalne, parasole teleskopowe, parasole, parasolki i pa-
rasole (duże), paski do torebek na ramię, paski z imitacji skóry, 
pasy do bagażu, pasy na ramię, plecaki sportowe, plecaki tu-
rystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki, 
podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby na gardero-
bę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, pojemniki 
na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, 
pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klu-
cze, pokrowce na parasole, pokrowce na parasolki, pokrowce 
podróżne na ubrania, portfele damskie nie z metali szlachet-
nych, portfele do przypinania na pasku, portfele na karty wizy-
towe, portfele na karty, portfele skórzane, portfele wraz z etui 
na karty, portfele z przegródkami na karty, portfele, portmonet-
ki (wyroby ze skóry), przeciwsłoneczne parasole, pudła skórza-
ne na kapelusze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane 
teczki, skórzane etui na karty kredytowe, skórzane pasy na ra-
mię, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane walizki 
podróżne, teczki i aktówki, teczki na dokumenty [aktówki], tecz-
ki na dokumenty, teczki ze skóry, teczki, torby do pracy, torby 
i portfele skórzane, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby 
na garnitury, koszule i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, 
torby na odzież sportową, torby na pas i na biodra [nerki], torby 
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby 
na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy wie-
lokrotnego użytku, torby na zakupy wykonane ze skóry, torby 
naramienne dla dzieci, torby płócienne, torby podręczne do sa-
molotu, torby podróżne [podręczne], torby podróżne [wyroby 
skórzane], torby podróżne na buty, torby podróżne wykonane 
z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucz-
nych, torby podróżne wykonane ze skóry, torby podróżne, torby 
przenośne, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby 
sportowe, torby szkolne na książki, torby turystyczne, torby typu 
kufry podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, tor-
by wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, torby, torebki typu 
listonoszka, torebki wykonane ze skóry, torebki - paski na bio-
dra, torebki - paski, torebki, portmonetki i portfele, uniwersalne 
torby sportowe, walizeczki, walizki biznesowe, walizki na doku-
menty, walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki 
skórzane, walizki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie ze skóry, za-
wieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, chustki i apaszki, futra [odzież], krawaty, muszki, 
paski [odzież], paski do smokingów, paski materiałowe [odzież], 
paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, 
paski z materiału, paski, rękawiczki, szelki.
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(210) 481096 (220) 2018 01 15
(731) WOŁKOWICZ JACEK A-GROSIK PRZETWÓRSTWO 

SPOŻYWCZE I HANDEL, Warszawa
(540) AGROSIK

(531) 05.03.02, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane ryby, konserwy rybne, ajvar, 
batoniki na bazie owoców i orzechów, chipsy owocowe, 
chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, galaretki owocowe, 
galaretki z warzyw, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kapusta 
przetworzona, koncentraty soków warzywnych do kon-
sumpcji, kiszone warzywa [kimchi], konserwowane warzy-
wa, konserwy, marynaty, korniszony, mieszanki warzywne, 
migdały mielone, migdały przetworzone, orzechy jadalne, 
owoce mrożone, owoce konserwowane, owoce marynowa-
ne, pikle, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwo-
ry owocowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, suszone 
owoce, mrożone warzywa, warzywa gotowane, warzywa 
grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa 
konserwowane, warzywa konserwowane w oleju, warzywa 
marynowane, warzywa przetworzone, warzywa w plaster-
kach, konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w sło-
ikach, przetwory do zup jarzynowych, 30 ocet, przyprawy, 
sosy, keczup, majonez, musztarda, przyprawy spożywcze, 
zioła konserwowane, czekolada, gotowe desery [na bazie 
czekolady], wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, batoniki 
muesli, batony zbożowe, miód, budynie deserowe w prosz-
ku, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania 
jako substytut kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
gotowe kakao i napoje na bazie kakao, herbata, substytu-
ty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], kasze spożywcze, makarony, artykuły spożywcze 
ze zbóż, 31 produkty rolne nieprzetworzone, produkty rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce 
i warzywa, grzyby świeże, orzechy, migdały, 32 piwo, bezal-
koholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje owo-
cowe, napoje warzywne, owocowe nektary, bezalkoholowe, 
pomidory - sok [napój], soki owocowe do użytku jako napo-
je, soki warzywne [napoje], smakowa woda mineralna, woda 
mineralna [napoje], syropy do napojów.

(210) 481099 (220) 2018 01 15
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ibesan
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medycz-
ne stosowane w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażli-
wego, 10 wyroby medyczne do aplikowania leków.

(210) 481108 (220) 2018 01 15
(731) WIERZBOWSKI WERONIKA, Warszawa
(540) COUNTRY VODKA
(510), (511) 33 wódka.

(210) 481110 (220) 2018 01 15
(731) CETERA SYLWESTER KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Wrocław;
WĘGRZYN-WYSOCKA MAŁGORZATA KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Wrocław

(540) CWW

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.08
(510), (511) 45 doradztwo prawne, doradztwo w sporach 
sądowych, doradztwo w zakresie sporów sądowych, usłu-
gi prawnicze: usługi świadczone przez prawników na rzecz 
osób fizycznych, grup osób fizycznych, organizacji, przedsię-
biorstw, osób prawnych i jednostek nie posiadających oso-
bowości prawnej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 481119 (220) 2018 01 15
(731) MICHAŁOWICZ MAREK MM24, Poznań
(540) SAILORED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 481121 (220) 2018 01 15
(731) RYGIEL DAMIAN, Jarosław
(540) KRAULO

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróż-
ne, elastyczne torby na odzież, etui na banknoty, etui 
na bilety okresowe, etui na karty kredytowe, etui na karty 
kredytowe (portfele), etui na karty kredytowe wykona-
ne ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui 
na karty [portfele], kije trekkingowe, małe plecaki, małe 
portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, nie-
wielkie torby podróżne, parasole [parasole przeciwsło-
neczne], parasole plażowe, plecaki, plecaki [małe], plecaki 
na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, pleca-
ki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, portfele, portfele 
na nadgarstek, portmonetki, portmonetki wielofunkcyjne, 
sakiewki ściągane na sznurek, przeciwsłoneczne parasole, 
saszetki biodrowe, saszetki męskie, stylowe torebki, szkol-
ne (torby -), torby, szkolne (tornistry -), torby biwakowe, 
torby lekkoatletyczne, torby gimnastyczne, torby na buty, 
torby na odzież sportową, torby na ramię, torby na ubra-
nia, torby na wyjazdy weekendowe, torby plażowe, torby 
podręczne na odzież sportową, torby podróżne, torby po-
dróżne na buty, torby podróżne na kółkach, torby podróż-
ne o małej objętości, torby podróżne [podręczne], torby 
przenośne, torby sportowe, torby turystyczne, torby uni-
wersalne, torby wodoodporne, torebki do noszenia przy 
pasku, tornistry szkolne, torebki, portmonetki i portfele, 
walizeczki, walizki, worki ze sznurkiem, worki podróżne, 
worki, sakiewki, sportowe torby, uniwersalne torby spor-
towe, uniwersalne torby sportowe na kółkach, duże, lekkie 
torby sportowe do noszenia na nadgarstku, 24 bielizna ką-
pielowa z wyjątkiem odzieży, ręczniki kąpielowe, ręczniki 
[duże, kąpielowe], tekstylne artykuły kąpielowe, duże ręcz-
niki kąpielowe, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), ręczniki, 
ręczniki plażowe, duże ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki 
tekstylne sprzedawane w kompletach, ręczniki tekstylne 



80 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT08/2018

do suszenia włosów, prześcieradła kąpielowe, ręczniki ła-
zienkowe, ręczniki z kapturem, śpiwory, tekstylne ręczniki 
do ćwiczeń, tekstylne ręczniki do twarzy, torby na śpiwory 
[specjalnie przystosowane], ręczniki frotte, koce wełniane, 
koce jedwabne, koce na kanapę, 25 bluzy sportowe, kurtki 
bluzy, bluzy polarowe, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, 
bluzy sportowe z kapturem, spodnie sportowe, spodnie 
dresowe, spodenki kąpielowe, spodenki, okrycia zakładane 
na kostiumy kąpielowe, T-shirty z krótkim rękawem, koszul-
ki polo, koszulki dla dzieci, koszulki bez rękawów, funkcjo-
nalne koszulki termoaktywne, koszulki gimnastyczne bez 
rękawów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki 
z krótkim lub z długim rękawem, bielizna termoaktywna, 
bielizna wchłaniająca pot, buty do kąpieli, buty sportowe, 
buty do wody, buty nieprzemakalne, czapki sportowe, 
czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, 
czepki damskie, dziecinne, czepki do waterpolo, czepki 
kąpielowe, długie kurtki, dresy wiatroszczelne, kamizelki 
z polaru, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpie-
lowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe dla 
mężczyzn, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi misecz-
kami, koszulki z nadrukami, krótkie kurtki ciepłe, krótkie 
luźne kurtki do pasa, kurtki jako odzież sportowa, kurtki 
nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki [odzież], kurt-
ki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki 
sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, legginsy, kurtki 
z dzianiny polarowej, kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, nieprzemakalna odzież wierzchnia, 
obuwie plażowe, obuwie sportowe, ocieplacze, odzież 
do biegania, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
odzież sportowa, okrycia kąpielowe, płaszcze sportowe, 
płaszcze kąpielowe, polary, podkoszulki sportowe, sanda-
ły i buty plażowe, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki 
antypoślizgowe, skarpetki dla niemowląt i małych dzie-
ci, skarpetki dla sportowców, skarpetki męskie, skarpetki 
przeciwpotne, skarpetki sportowe, skarpetki wchłaniają-
ce pot, skarpety do kostek, skarpety sportowe, skarpety 
termoaktywne, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], 
spodenki, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, staniki 
sportowe, stroje dla sędziów sportowych, stroje plażowe, 
stroje sportowe, szaliki, szlafroki, szorty, szorty kąpielo-
we, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku 
sportowego, tenisówki [obuwie], termoaktywne nakrycia 
głowy, wiatrówki, opaski przeciwpotne, opaski na głowę, 
opaski przeciwpotne na nadgarstek, opaski przeciwpotne 
na głowę, bikini, bokserki, buty płócienne, chusty plażo-
we, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, espadryle, ja-
ponki, zori [japońskie klapki], odzież treningowa, znaczniki 
treningowe, buty treningowe [obuwie sportowe], odzież 
triatlonowa, funkcjonalne spodnie termoaktywne, stroje 
kąpielowe monikini, szorty uciskowe [sliding shorts], buty 
wodoodporne, spodnie do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z torbami, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej 

w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 41 usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i szkole-
niowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi eduka-
cyjne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne zwią-
zane z wodą, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami 
zawodowymi, usługi edukacyjne w postaci spersonalizo-
wanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie spraw-
ności fizycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
ze sportem, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie 
sportu, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie 
life coachingu, nauczanie pływania, nauka pływania, szko-
lenia nauczycieli pływania, usługi trenerskie, usługi trene-
rów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], treningi zdrowot-
ne i treningi fitness, trening rozwoju osobistego, trening 
umiejętności zawodowych, trening osobisty [szkolenie], 
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie 
treningu fizycznego, instruktaż w zakresie treningu kon-
dycyjnego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 
usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi 
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi siłow-
ni związane z treningiem siłowym, udzielanie informacji 
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem 
strony internetowej online, sport i fitness, nauka aerial 
fitness, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów zdrowia 
[fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń 
i fitnessu, udostępnianie informacji dotyczących treningu 
fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie biulety-
nów online w dziedzinie rozrywki sportowej, udzielanie 
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za po-
średnictwem strony internetowej online, usługi nauki 
na odległość świadczone online, udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, prowadzenie zajęć fitness.

(210) 481122 (220) 2018 01 15
(731) FUNTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) funtronic floor

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do celów edukacji, 
elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydak-
tyczne, oprogramowanie gier elektronicznych, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, interaktywne 
tablice elektroniczne, interaktywna aparatura wideo, sprzęt 
komputerowy, optyczny sprzęt do śledzenia obiektów, elek-
troniczny sprzęt do śledzenia obiektów, projektory wideo, 
projektory multimedialne, urządzenia projekcyjne, opro-
gramowanie edukacyjne, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie multimedialne, interaktywne oprogramo-
wanie multimedialne do rozgrywania gier, oprogramowanie 
komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych 
aplikacji multimedialnych, czujnik ruchu, peryferyjne urzą-
dzenia komputerowe, 28 projektory zabawkowe, urządzenia 
do gier, konsole do gier, kontrolery do konsoli gier, urządze-
nia do gier komputerowych, gry, gry elektroniczne, gry spor-
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towe, zabawki edukacyjne, edukacyjne gry elektroniczne, 
sprzęt do gier wideo, aparatura do zabawy w pomieszczeniu 
dla dzieci.

(210) 481128 (220) 2018 01 15
(731) MUDITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ekoshell
(510), (511) 9 etui na komputery przenośne, etui do table-
tów, etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, etui 
z klapką do telefonów komórkowych, etui typu Flip Cover 
do smartfonów, obudowy do komputerów, obudowy wy-
mienne do telefonów komórkowych, obudowy do tabletów, 
obudowy na smartfony, futerały na komputery przenośne, 
futerały na laptopy, futerały na telefony, futerały na tablety, 
futerały na telefony komórkowe, urządzenia zabezpieczające 
i ochronne przed promieniowaniem, osłony na komputery 
przenośne ograniczające promieniowanie, osłony na lapto-
py ograniczające promieniowanie, osłony na telefony ograni-
czające promieniowanie, osłony na smartfony ograniczające 
promieniowanie, osłony na tablety ograniczające promie-
niowanie, podkładki pod komputery przenośne, podkładki 
zabezpieczające przed promieniowaniem dla komputerów 
przenośnych, pokrowce na komputery przenośne, pokrowce 
na tablety.

(210) 481133 (220) 2018 01 15
(731) FUNTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) FUNTRONIC
(510), (511) 9 programy komputerowe do celów edukacji, 
elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydak-
tyczne, oprogramowanie gier elektronicznych, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, interaktywne 
tablice elektroniczne, interaktywna aparatura wideo, sprzęt 
komputerowy, optyczny sprzęt do śledzenia obiektów, elek-
troniczny sprzęt do śledzenia obiektów, projektory wideo, 
projektory multimedialne, urządzenia projekcyjne, opro-
gramowanie edukacyjne, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie multimedialne, interaktywne oprogramo-
wanie multimedialne do rozgrywania gier, oprogramowanie 
komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych 
aplikacji multimedialnych, czujnik ruchu, peryferyjne urzą-
dzenia komputerowe, 28 projektory zabawkowe, urządzenia 
do gier, konsole do gier, kontrolery do konsoli gier, urządze-
nia do gier komputerowych, gry, gry elektroniczne, gry spor-
towe, zabawki edukacyjne, edukacyjne gry elektroniczne, 
sprzęt do gier wideo, aparatura do zabawy w pomieszczeniu 
dla dzieci.

(210) 481135 (220) 2018 01 16
(731) NAGÓRSKI JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 

USŁUGOWE SELMEX, Plewiska
(540) SELMEX
(510), (511) 7 łożyska, łożyska [części maszyn], młotki [części 
maszyn], młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, narzędzia 
[części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręcz-
ny, obudowy łożysk do maszyn, polerki [maszyny i urządze-
nia] elektryczne, przekładnie do maszyn, przekładnie zębate, 
inne niż do pojazdów lądowych, silniki elektryczne inne niż 
do pojazdów lądowych, stojany [statory], szczotki elektryczne, 
szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność], uchwyty 
[części maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], wiertar-
ki, wiertarki ręczne elektryczne, 9 baterie elektryczne, łączniki 
elektryczne, drut miedziany izolowany, kable elektryczne, kar-

kasy dla cewek elektrycznych, komutatory, kondensatory, łado-
warki do baterii, łączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, 
przełączniki elektryczne, przewody elektryczne, transformato-
ry elektryczne, tworniki [elektryczność], złącza do przewodów 
elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], 17 izo-
latory do przewodów elektrycznych, dielektryki [izolatory], 
farby izolacyjne, izolatory, izolatory do kabli, lakier izolacyjny, 
ognioodporne materiały izolacyjne, papier izolacyjny, papier 
do kondensatorów elektrycznych, taśmy izolacyjne, tkaniny 
izolacyjne, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, żywica na-
turalna w stanie surowym lub półobrobionym.

(210) 481137 (220) 2018 01 16
(731) MARKOWSKA KATARZYNA MARKO, Białystok
(540) MARKO JEWELLERY MADE IN POLAND

(531) 27.05.01, 17.02.01, 26.03.04, 26.03.24
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali 
szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie 
szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 
w szczególności: bransoletki, kolczyki, broszki, łańcuszki, na-
szyjniki, medaliony, obrączki, ozdoby, emblematy z metali szla-
chetnych, pudełka z metali szlachetnych, spinki do mankietów, 
spinki do krawatów, szpilki do krawatów, szpilki, szpilki ozdobne, 
diamenty, złoto, srebro, platyna, perły, nici ze srebra, nici ze złota, 
nici z metali szlachetnych, srebro i złoto nieprzetworzone, stopy 
metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, kamienie szla-
chetne i półszlachetne, zegarki, zegarki na rękę, zegary i zegarki 
elektryczne, chronografy, chronometry, koperty do zegarków, 
łańcuszki do zegarków, sprężyny do zegarków, szkiełka do ze-
garków, tarcze zegarów i zegarków, wskazówki zegarów i zegar-
ków, 40 usługi związane z przekształceniem przedmiotów lub 
substancji oraz jakimkolwiek procesem powodującym zmianę 
ich istotnych właściwości, usługi związane z obróbką materia-
łów, mogące występować w czasie wytwarzania jakiejkolwiek 
substancji lub przedmiotu innego niż budowlany, usługi po-
legające na cięciu, kształtowaniu, polerowaniu przez ścieranie 
lub pokrywaniu metalami, a w szczególności: chromowanie, 
grawerowanie, metale obróbka i hartowanie, odlewanie metali, 
platerowanie metali, polerowanie, złocenie, posrebrzanie, pozła-
canie, galwanizacja, spawanie, lutowanie, szlifowanie, ścieranie.

(210) 481138 (220) 2018 01 16
(731) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) OPTI ENERGIA
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(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(210) 481139 (220) 2018 01 16
(731) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) HEG

(531) 01.15.03, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(210) 481140 (220) 2018 01 16
(731) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) HEG

(531) 01.15.03, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(210) 481141 (220) 2018 01 16
(731) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Z energią rozwijamy Polskę gazem

(531) 01.15.05, 01.17.11, 27.05.01, 01.15.15, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(210) 481142 (220) 2018 01 16
(731) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) DUAL energia

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(210) 481144 (220) 2018 01 16
(731) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) 3T ENERGIA

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(210) 481154 (220) 2018 01 16
(731) HIRSCH ŁUKASZ PIOTR, Warszawa
(540) OKAZJONER

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24, 29.01.14
(510), (511) 35 marketing afiliacyjny, pomoc w sprzedaży 
na rzecz innych przedsiębiorców, usługi pośrednictwa w han-
dlu, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwie-
nia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez 
korzystanie z rabatowych kart członkowskich, gromadzenie 
baz danych towarów w ramach witryny internetowej, w celu 
umożliwienia klientom oglądania, porównywania i kupowa-
nia towarów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
usługi internetowych porównywarek cenowych polegające 
na sporządzaniu i dostarczaniu odbiorcom za pośrednic-
twem Internetu informacji handlowych w postaci zestawień 
porównujących ceny towarów i usług oferowanych przez 
różne podmioty w obrocie, w tym również ceny towarów 
i usług oferowanych przez Internet, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w za-
kresie promocji sprzedaży świadczone dla osób trzecich, 
usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usługi programów lo-
jalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji próbek i katalo-
gów, usługi internetowych serwisów aukcyjnych polegające 
na prowadzeniu aukcji towarów za pośrednictwem Inter-
netu, prowadzenie badań marketingowych, badania rynku 
i badania marketingowe, promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów dru-
kowanych i konkursy promocyjne, 38 usługi w zakresie prze-
kierowywania do stron internetowych, usługi portali interne-
towych, polegające na dostarczaniu użytkownikom danych 
oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem 
Internetu, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Inter-



Nr  ZT08/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 83

netu, 42 udostępnianie wyszukiwarek internetowych z kon-
kretnymi opcjami wyszukiwania, usługi w zakresie projekto-
wania sprzętu i oprogramowania komputerowego.

(210) 481155 (220) 2018 01 16
(731) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) EG ENERGIA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(210) 481163 (220) 2018 01 16
(731) STRUS KONSTANTY PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE, Warszawa
(540) GALERIA JUROWIECKA

(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 481173 (220) 2018 01 16
(731) PIŁAT KATARZYNA MARIA, Ostrowo
(540) Jedno Słońce

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 
zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsię-
biorstwem, czynności biurowe, 41 nauczanie, organizacja 
szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 481186 (220) 2018 01 16
(731) KACZYKOWSKI TOMASZ PAWEŁ SERVICE TEAM, 

Nowa Wieś Lęborska
(540) TV zakupy

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach 
detalicznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż wysyłko-
wa komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania 
komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektroniczne-
go i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, 
sprzętu audiowizualnego, nagrań dźwiękowych i audio-
wizualnych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji rów-
nież internetowych i przetargów, dystrybucja materiałów 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych, usługi reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni na reklamę, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie re-
klamy i informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób 
trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii 
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, degu-
stacji, prezentacji, aukcji publicznych, marketing i prezenta-
cja towarów poprzez telewizję, radio i Internet.

(210) 481187 (220) 2018 01 16
(731) MATECO PODESTY RUCHOME SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) mateco PODESTY RUCHOME

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 samojezdne podesty ruchome, 37 usługi wy-
najmu maszyn i urządzeń budowlanych, usługi wynajmu 
i serwisu samojezdnych podestów ruchomych znajdujących 
zastosowanie w szczególności w budownictwie, przy czysz-
czeniu konstrukcji i budynków, w celach inspekcyjnych oraz 
dla wykonywania napraw i montaży na wysokościach.

(210) 481196 (220) 2018 01 16
(731) KULIKOWSKI RAFAŁ, Szczecin
(540) textto
(510), (511) 16 afisze, plakaty, druki, fotografie, obrazy, zdję-
cia, portrety, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, 
rysunki, nalepki, naklejki.

(210) 481197 (220) 2018 01 16
(731) NA NO WO ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) NA NO WO
(510), (511) 37 konsultacje budowlane, nadzór budowlany, 
usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne 
(usługi budowlane), usługi w zakresie remontów budynków, 
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, nadzór 
nad remontami budynków, konserwacja nieruchomości, 
konserwacja i naprawa budynków, konserwacja mebli, 
42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczą-
ce architektury, projektowanie budowlane, projektowanie 
dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie 
urbanistyczne, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, wzornic-
two przemysłowe.

(210) 481209 (220) 2018 01 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNO- 

-LABORATORYJNYCH CHEMKOP-LABORGEO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków



84 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT08/2018

(540) CHEMKOP-LABORGEO
(510), (511) 42 badania geologiczne, badania dotyczące 
ochrony środowiska, badania dotyczące budynków, ana-
lizy wykonalności projektu, badania geologiczne działek 
budowlanych, badania hydrologiczne, badania i opracowy-
wanie projektów technicznych, badania laboratoryjne, do-
radztwo związane z pomiarami geologicznymi, ekspertyzy 
geologiczne, inżynieria [prace inżynieryjne], inżynieria wod-
no - lądowa, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii 
środowiska.

(210) 481211 (220) 2018 01 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNO- 

-LABORATORYJNYCH CHEMKOP-LABORGEO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) LABORGEO
(510), (511) 42 badania geologiczne, badania dotyczące 
ochrony środowiska, badania dotyczące budynków, ana-
lizy wykonalności projektu, badania geologiczne działek 
budowlanych, badania hydrologiczne, badania i opracowy-
wanie projektów technicznych, badania laboratoryjne, do-
radztwo związane z pomiarami geologicznymi, ekspertyzy 
geologiczne, inżynieria [prace inżynieryjne], inżynieria wod-
no-lądowa, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii 
środowiska.

(210) 481220 (220) 2018 01 17
(731) BIG TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) BIG TOR OVERSPACE
(510), (511) 6 metalowe bramy garażowe, 7 napędy i auto-
maty do otwierania drzwi, elektryczne, 19 bramy garażowe 
niemetalowe.

(210) 481225 (220) 2018 01 17
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) ok

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 29 orzeszki arachidowe solone, orzeszki arachi-
dowe w posypce słodkiej lub słonej, przekąski ziemniaczane, 
przekąski z owoców lub warzyw, przekąski na bazie orze-
chów, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, owoce 
kandyzowane, owoce suszone, rodzynki, 30 paluszki słone 
na bazie mąki, precelki, krakersy solone, przekąski z produk-
tów zbożowych, przekąski słone lub słodkie na bazie mąki, 
kukurydza prażona (popcorn), kukurydza przetworzona, 
kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, chrupki zbo-
żowe, chrupki ryżowe, słone wypieki, wyroby piekarnicze 
i cukiernicze, chrupki kukurydziane.

(210) 481226 (220) 2018 01 17
(731) Shenzhen Violet Intelligent Communication Co., Ltd., 

Shenzhen, CN

(540) VIOTEC

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 telefony komórkowe, słuchawki [zakładane 
na głowę], baterie elektryczne, ładowarki bezprzewodowe, 
obudowy głośników, smartfony, ładowarki do baterii, kom-
putery, etui na smartfony.

(210) 481231 (220) 2018 01 17
(731) STOLA AGNIESZKA, Warszawa
(540) KAKTUS24.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.11.19, 24.17.02
(510), (511) 9 adaptery, alarmy dla niemowląt, alarmy bezpie-
czeństwa, akumulatory samochodowe, akumulatory do po-
jazdów, anteny, aparat fotograficzny, aparatura do komunikacji 
sieciowej, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura 
do odczytywania kart, aparatura interfejsowa, do kompute-
rów, aparatura łącznościowa, aparatura sygnalizacyjna, apara-
tura telewizyjna, aparaty do fotografii podwodnej, aparatura 
do wytwarzania dźwięków, aplikacja do pobrania do użytku 
z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smart-
fony, aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych 
do pojazdów, aplikacje programowe do pobrania do użytku 
z drukarkami trójwymiarowymi, artykuły odblaskowe do no-
szenia, do zapobiegania wypadkom, artykuły optyczne, au-
diowizualne urządzenia dydaktyczne, audiowizualne zestawy 
słuchawkowe do grania w gry wideo, automaty biletowe, 
automatyczne systemy kontrolni dostępu, automatyczne 
wskaźniki wysokości, bank energii, baterie, baterie do elek-
trycznych papierosów, baterie do oświetlania, baterie, bez-
pieczne terminale do transakcji elektronicznych, bezpieczniki 
elektryczne, bezprzewodowe radia, bezprzewodowe myszy 
do komputerów, bezprzewodowe routery USB, bezprzewo-
dowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, bierne czujniki 
podczerwieni, biochipy, biometryczne czytniki geometrii 
dłoni, biometryczne czytniki linii papilarnych, biometryczne 
skanery siatkówki, biometryczne systemy kontroli dostępu, 
biometryczne systemy rozpoznawania głosu, biżuteria przeka-
zująca dane, budziki z radiem, bufory danych, bufory kompu-
terowe, buty do ochrony przed wypadkami, buty ochronne, 
buty ognioodporne, CB radia, chipy elektryczne, chipy kom-
puterowe, chipy z kodem DNA, cukromierze, cyfrowe dyski 
audio, cyfrowe kamery wideo, cyfrowe odtwarzacze muzy-
ki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe pulpity mikserskie, 
cyfrowe skanery graficzne, cyfrowe skanery wejścia, wyjścia, 
cyfrowe odbiorniki radiowe (DAB), cyfrowe urządzenia do re-
jestrowania dźwięku, części do komputerów, części i akcesoria 
do urządzeń audio, części i akcesoria do urządzeń komunika-
cyjnych, czujniki do alarmów, czujniki ruchu, czujniki, czujniki 
ciepła, czujniki do biochipów, czujniki dymu, czujniki i detek-
tory, czujniki laserowe, czujniki zanieczyszczenia, czujniki zbli-
żenia, czujniki zderzenia, czyste karty chipowe, czyste płyty 
DVD do nagrywania, czytnik kart inteligentnych, czytnik kart 
elektronicznych, czytnik kart pamięci, czytnik kart pamięci SD, 
czytnik kart USB, czytnik kodów kreskowych, czytnik książek 
cyfrowych, czytnik, dalmierz, dekodery telewizyjne, diody, 
drukarki, domowe głośniki audio, dotykowe panele sterowa-
nia, dyski audio, dyski CD-ROM, dyski do przechowywania 
danych, dyski twarde, dyski półprzewodnikowe SSD, e-booki, 
ekrany, ekrany dotykowe, elektroniczne bazy danych, elek-
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troniczne jednostki kodujące, elektroniczne jednostki steru-
jące, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne kontrolery 
prędkości, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji 
finansowych, elektroniczne organizery, elektroniczne proce-
sory tekstu, elektroniczne tablice z rozkładami, elektroniczne 
tablice wyświetlające, elektroniczne terminale płatnicze, urzą-
dzenia szyfrujące, elektryczne tablicy rozdzielcze, elektryczne 
systemy kontroli postępu, etui do tabletów, etui na okulary 
słoneczne, fotoczujniki, futerały do telefonów komórkowych 
z materiału UB z materiałów tekstylnych, futerały na karty pa-
mięci, futerały na laptopy, futerały na telefony, gaśnice, fute-
rały przystosowane do komputerów typu netbook, głośniki 
audio, głośniki do pojazdów, gniazda elektryczne, głowice 
drukarek, gogle zimowe, gogle z kamerą, gogle noktowizyjne, 
gry wideo, interaktywne bazy danych, interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe, interkomy, jednorazowe rękawice 
lateksowe, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń infor-
matycznych audio-video i telekomunikacji, kable i przewody 
elektryczne, kalkulatory, kamery cofania do pojazdów, kamery 
telewizyjne, kamery wideo, kartridże, karty chipowe, karty gra-
ficzne, karty inteligentne, karty do bankomatu, karty pamięci 
SD, karty telefoniczne, karty SIM, karty z mikrochipami, kaski, 
kaski motocyklowe, klawiatury, kaski narciarskie, klawiatury 
komputerowe, klucze kodowane, kodery magnetyczne, ko-
dowane karty płatnicze, komputerowe bazy danych, kompu-
tery, komputery i sprzęt komputerowy, komputery przenośne 
(laptopy), książki elektroniczne do pobrania, ładowarki do pa-
pierosów elektronicznych, ładowarki do telefonów kompute-
rowych, ładowarki do smartfonów, ładowarki sieciowe, lasery, 
mechanizmy kontroli dostępu, mikrofony, modemy, monito-
ry, monitory LED, myszka komputerowa, obiektywy, obuwie 
chroniące przed ogniem, ochronne buty robocze, odtwarza-
cze płyt DVD, oprogramowanie, panele dotykowe, programy 
interaktywnych gier wideo, telewizory, projektory, 14 wyroby 
biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wskazówki zegarowe, wisiorki, 
woreczki na zegarki, wpinki do klapy, wskazówki do zegarków, 
zegarki, zegarki chronometryczne, zegarki damskie, zegarki 
do nurkowania, zegarki do użytku w sporcie, zegarki do użyt-
ku zewnętrznego, zegarki eleganckie, zegarki kwarcowe, ze-
garki kieszonkowe, zegarki na rękę, zegarki podróżne, zegarki 
posiadające funkcję gry, zegarki z budzikiem, zegarki z metali 
szlachetnych, zegary, zegary i części do nich, zegary kwarco-
we, mechanizmy do zegarów, zegary samochodowe, zwijane 
torby podróżne na biżuterię.

(210) 481234 (220) 2018 01 17
(731) KACZMARCZYK ANDRZEJ, Rybnik
(540) CUKIERNIA MISTRZA ANDRZEJA Słodki smak tradycji

(531) 02.01.11, 24.05.20, 27.05.01, 29.01.12, 01.01.05
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 
i desery.

(210) 481235 (220) 2018 01 17
(731) PITALA MICHAŁ MARIA, Wieliczka
(540) BULMA

(531) 05.09.06, 27.05.01
(510), (511) 30 przyprawy, mieszanki poprawiające smak 
i aromat potraw, mieszanki przyprawowe na bazie przypraw 
naturalnych, suszonych warzyw, substancji smakowych 
i aromatycznych, naturalne aromaty do środków żywnościo-
wych, suszone zioła do celów spożywczych, sól, sole przy-
prawowe, sól do konserwowania żywności.

(210) 481239 (220) 2018 01 17
(731) FORBAKE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 4BAKE
(510), (511) 1 agar, gumy spożywcze, emulgatory, emulga-
tory w paście, emulgatory w proszku, emulgator zmiękcza-
jące, emulgator do lodów, emulgator w paście, laktoza dla 
przemysłu spożywczego, kazeina, błonnik, konserwanty, 
konserwanty do ciast i pieczywa, gluten pszenny, enzy-
my dla przemysłu spożywczego, mieszanki enzymatyczne, 
przeciwutleniacze, lecytyny, 2 barwniki spożywcze, karmel, 
karmel słodowy, 29 oliwa, krem, krem na bazie masła, kremy 
tłuste, kremy tłuste do zapiekania, kremy długostabilne wod-
ne do zapiekania, kremy długostabilne wodne do wstrzyki-
wania, jogurt, jogurt w proszku, skórki owocowe, białka jajek, 
żółtka jajek, jaja, jaja w proszku, produkty jajeczne, białka 
i proteiny, dżemy, powidła, nadzienie z owoców, nadzienie 
z warzyw, nadzienie z owocami, nadzienie z warzywami, żele 
dekoracyjne na zimno, produkty nabiałowe, masło, mleko, 
mleko kwaśne, maślanka, sery, sery w proszku, twarogi, ser 
mascarpone w proszku, ser świeży, ser skyr, śmietana, śmie-
tana w proszku, śmietana kwaśna w proszku, śmietana tłusta 
w proszku, olej, środki natłuszczająco-uwalniające, owoce 
suszone, warzywa suszone, owoce kandyzowane, warzywa 
kandyzowane, owoce i warzywa w żelu, pasty do produkcji 
ciastkarskiej, pasty do produkcji piekarskiej, tłuszcze, tłuszcze 
w proszku, koncentraty ciastkarskie, koncentraty piekarskie, 
koncentraty cukiernicze, hydrokoloidy, koncentraty owo-
cowe, warzywne, owocowo-warzywne, liofilizaty, masło 
kakaowe, pasty orzechowe, praliny orzechowe, kremy orze-
chowe, 30 słód, słód pszenny, ekstrakty słodowo-zbożowe, 
ekstrakt słodowy, ekstrakt słodowy jęczmienny, słód litewski, 
słód pszenny pęczniejący, słód żytni pęczniejący, grys słodo-
wy, zakwas, zakwas orkiszowy, zakwas jęczmienny, substan-
cje słodzące, syropy słodzące, zakwas żytni, zakwas pszenny, 
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polewa, lukier, ganasze, toppingi, żele dekoracyjne na zimno, 
środki nabłyszczające, nabłyszczacz płynny roślinny, żele de-
koracyjne na gorąco, ciasto, ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, florentynka, baby drożdżowe, 
ciasto biszkoptowe, mufiny, ciasto parzone, proszek do pie-
czenia, karmele mleczne, syropy i melasa, syrop z agawy, 
syrop klonowy, syrop daktylowy, syropy zbożowe, ekstrakty 
zbożowe, syropy ryżowe, syropy cukiernicze, ekstrakty ryżo-
we, anty-pleśniowa mąka pszenna, mąka, mąka orkiszowa 
pełnoziarnista, mąka pszenna pęczniejąco-żelująca, mąka 
żytnia pęczniejąco-żelująca, mąka zarodkowo-słodowa 
pęczniejąca, mąki specjalistyczne, mąki przetworzone, po-
lepszacz, wzmacniacz miękkości, chleb, chleb sojowy, chleb 
kukurydziany, chleb ryżowy, chleb durum, chleb dyniowy, 
chleb ziemniaczany, ciabatta, chleb arabski, brioche, krakers, 
grissini, chleb orkiszowy, chleb gryczany, kwasy do celów 
piekarniczych, kwas żytni, kwas pszenny, acerola w proszku, 
regulatory kwasowości, kiełki pszeniczne do celów spożyw-
czych dla ludzi, ziarna skiełkowane, dodatki specjalistyczne 
do produkcji cukierniczej, dodatki specjalistyczne do pro-
dukcji ciastkarskiej, dodatki specjalistyczne do produkcji pie-
karskiej, dodatki bezglutenowe, dodatki ekologiczne, owoce 
i warzywa w żelu, owoce i warzywa w syropie, drożdże świe-
że, drożdże suszone, dulce de leche, kajmak, karmele, aroma-
ty, aromaty do żywności, skrobia do celów spożywczych, de-
koracje spożywcze, dekoracje cukiernicze do ciast, posypki 
dekoracyjne, preparaty i posypki dekoracyjne cukiernicze, 
ciastkarskie i piekarskie, cukier, cukier nietopliwy i dekoracyj-
ny, masy cukrowe, masy marcepanowe, masy percepanowe, 
czekolada, kakao, bazy do ubijania, 31 ziarna, całe ziarno sło-
du żytniego, całe ziarno słodu pszennego, całe ziarno słodu 
orkiszowego, płatki orkiszowe, zarodki pszenne stabilizowa-
ne, zarodki pszenne zmielone, otręby żytnie, ziarna chia, ziar-
na komosy, nasiona, zboża specjalistyczne, orzechy.

(210) 481248 (220) 2018 01 17
(731) ŻOŁNIERCZYK MICHAŁ MAREK, Gliwice
(540) IZO

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 piece do użytku laboratoryjnego, piece do su-
szenia do użytku laboratoryjnego, piece do doświadczeń 
laboratoryjnych, suszarki do szkła laboratoryjnego, regula-
tory temperatury, aparatura do kontrolowania temperatury, 
urządzenia do rejestrowania temperatury, 11 piece elektrycz-
ne do obróbki cieplnej, przemysłowe piece, piece do gięcia 
szkła, piece do nagrzewania narzędzi, piece dentystyczne, 
piece podgrzewające, piece z wysuwanym trzonem, piece 
przelotowe, piece do ogrzewania powietrza, piekarniki su-
szące, elementy grzejne, podgrzewacze.

(210) 481249 (220) 2018 01 17
(731) ŻUKOWSKI ŁUKASZ PRZEMYSŁAW, Bełchatów
(540) LUDOJADY

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.

(210) 481262 (220) 2018 01 18
(731) WILLIAMS MAŁGORZATA, Legionowo
(540) HUMAN CLINIC

(531) 02.07.23, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41  coaching w zakresie życia osobistego [life co-
aching], 44 poradnictwo psychologiczne.

(210) 481308 (220) 2018 01 19
(731) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniKorona
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 481309 (220) 2018 01 19
(731) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Korona Fundusze Inwestycyjne
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 481310 (220) 2018 01 19
(731) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Korona Inwestycje Prywatne
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 481311 (220) 2018 01 19
(731) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Korona Asset Management
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 481312 (220) 2018 01 19
(731) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniKorona TFI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 481322 (220) 2018 01 19
(731) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy
(540) volker
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(531) 27.05.01
(510), (511) 6 imadła warsztatowe (metalowe), 7 obrabiarki, 
tokarki, frezarki, szlifierki, strugarki, wiertarki, polerki, ostrzarki, 
urządzenia do mycia, kosiarki do trawy elektryczne i spalino-
we, pistolety dozujące klej, pistolety do malowania, prostow-
nice, generatory prądu, piły, stoły do pił, urządzenia podno-
śnikowe, pompy wodne elektryczne i spalinowe, aparaty 
do spawania gazowego i elektrycznego, stoły do maszyn, 
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, tarcze szli-
fierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie 
zębate, brzeszczoty, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzy-
narki, noże do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, 
prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty, frezy, młotki, 
kompresory, szczotki węglowe i grafitowe do części maszyn, 
maszyny na powietrze sprężone, przecinarki (narzędzia 
mechaniczne), pompy smarownicze, spawarki elektryczne, 
maszyny do ubijania, palniki gazowe do cięcia, maszyny 
do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania, piły (maszyny), 
podnośniki, elektronarzędzia, urządzenia do spawania łu-
kiem elektrycznym, dystrybutory paliwa, wszystkie wyżej 
wymienione urządzenia i maszyny o napędzie innym niż 
ręczny, 8 narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe, piły - wyrzy-
narki, pistolety - narzędzia tarcze cierne, tarcze diamentowe 
jako części do narzędzi ręcznych, dłuta, frezy, gwintownice, 
klucze maszynowe, młotki, kosiarki ręczne, przyrządy do cię-
cia, brzeszczoty pił, uchwyty do pił, ostrza do narzędzi, cęgi 
do cięcia drutu, narzędzia do obróbki drewna, pilniki, piły, 
przycinacze do drzew, sekatory, rozwiertaki, strugi, przyrządy 
do szlifowania i ścierania, tarcze szlifierskie, tarniki, wiertarki, 
wiertła, uchwyty do wierteł, oprawki wiertarskie, wycinarki, 
szmergiel, świdry, śrubokręty, pasy do narzędzi, części ma-
szyn, kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze 
maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane ręcznie, narzę-
dzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła, tar-
cze szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, 
frezy, gwintownice, wszystkie wyżej wymienione narzędzia 
i maszyny o napędzie ręcznym, 9 urządzenia do ładowania 
akumulatorów, miarki, taśmy miernicze, prostowniki prądu, 
maski spawalnicze, suwmiarki, 19 przewody ciśnieniowe 
niemetalowe.

(210) 481323 (220) 2018 01 19
(731) AROMA DOROTA BIERNACKA MIROSŁAW BIERNACKI 

SPÓŁKA JAWNA, Wałcz
(540) Aroma

(531) 05.03.13, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbata 
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, 
herbata z ziół do celów leczniczych, herbata ziołowa [napoje 
lecznicze], herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze 
napary ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, 
napary lecznicze, napoje ziołowe do użytku leczniczego, na-
poje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, 

suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla 
ludzi, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, 
wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 herbata, herbata 
do zaparzania, herbata mrożona, herbata w torebkach her-
baty ziołowe inne niż do celów leczniczych, herbaty o smaku 
owocowym (inne niż lecznicze), herbaty owocowe, herbaty 
ziołowe [napary], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, mie-
szanki herbat, napary, inne niż do celów leczniczych, napary 
ziołowe, nielecznicze napoje na bazie herbaty, substytuty 
herbaty, zioła do celów spożywczych, zioła przetworzone, 
zioła suszone.

(210) 481329 (220) 2018 01 19
(731) KRONFLY ALAN, Gdańsk
(540) Aperitivo
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi 
koktajl barów, pizzerie, puby, stołówki, kawiarnie, przygo-
towywanie posiłków, usługi kateringowe,usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, serwowanie jedzenia i na-
pojów, restauracje, bary.

(210) 481336 (220) 2018 01 19
(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) MAD SHOT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 481340 (220) 2018 01 19
(731) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Korona TFI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 481342 (220) 2018 01 19
(731) BRAKESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BRAKESTOCK
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody osobowe 
i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, sku-
tery (pojazdy), traktory ciągniki, przyczepy (pojazdy), quady, 
motocykle, części i akcesoria do pojazdów, 35 organizowa-
nie usług wynikających z umów z osobami trzecimi (han-
del), handel (zarządzanie w zakresie zamówień), zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, przeprowadzanie sprzedaży au-
kcyjnej, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów 
mechanicznych.

(210) 481343 (220) 2018 01 19
(731) OWL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MADE IN M

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, akcesoria, bielizna, galanteria 
skórzana, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna markowej odzie-
ży, akcesoriów, obuwia i galanterii skórzanej.
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(210) 481351 (220) 2018 01 19
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) Abu Walad Cheese

(531) 02.01.01, 02.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 ser, dipy serowe, ser miękki, ser topiony, serki 
homogenizowane, mleko, produkty mleczne, ser w proszku, 
mieszanki serowe, paluszki serowe, substytuty serów, prze-
kąski na bazie sera, substytuty mleka, desery mleczne, pro-
dukty serowarskie.

(210) 481353 (220) 2018 01 19
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) CHILLEMON
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, 
napoje niegazowane, syropy, soki owocowe, wody gazowa-
ne, wody niegazowane, lemoniada, napoje energetyzujące, 
napoje izotoniczne, napoje witaminizowane.

(210) 481424 (220) 2018 01 22
(731) PALIGA PIOTR UP DESIGN, Gniazdów
(540) UP Horses
(510), (511) 18 artykuły odzieżowe dla koni, czapraki, baty, 
derki, koce, lonże, naczółki, nagłówki, maski, ochraniacze 
na kopyta, na nogi koni, osprzęt do uprzęży, puśliska, strze-
miona, tręzle, uprzęże, uzdy, wędzidła, wodze, wytoki, wyro-
by rymarskie.

(210) 481433 (220) 2018 01 22
(731) OLSZEWSKI MARIUSZ MECHATRONIZACJA 

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PRZEMYSŁ 4.0, 
Warszawa

(540) marIndustry4.0
(510), (511) 42 doradztwo techniczne w zakresie nowych 
form wytwarzania produktów w przemyśle, branży spo-
żywczej, maszynowej, farmaceutycznej, mechatronizacja, 
automatyzacja, robotyzacja, informatyzacja, internetyzacja 
procesów produkcyjnych w przemyśle 4.0.

(210) 481435 (220) 2018 01 22
(731) OŻÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PYTLAK KANCELARIA 
PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) OŻÓG PYTLAK

(531) 26.11.02, 26.11.09, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 arkusze informacyjne, arkusze papieru [arty-
kuły papiernicze], arkusze papieru zadrukowane jednostron-
nie, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], 

artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze 
do pisania, artykuły piśmiennicze, biuletyny informacyjne, 
biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły papierni-
cze, bloczki do notowania, bloczki do pisania, bloczki do za-
pisywania, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biu-
rowe], bloczki notatnikowe, broszury, broszury drukowane, 
czasopisma branżowe, czasopisma prawnicze, czyste papie-
rowe zeszyty, długopisy kolorowe, dodatki do gazet w po-
staci czasopism, druki, drukowane arkusze informacyjne, 
drukowane dyplomy [nagrody], drukowane emblematy, dru-
kowane etykietki papierowe, drukowane foldery informacyj-
ne, drukowane karty informacyjne, drukowane materiały pi-
śmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane 
raporty z badań, drukowane ulotki, informacyjne, drukowa-
ne zaproszenia, drukowane znaki papierowe, drukowany ma-
teriał promocyjny, formularze [blankiety, druki], kalendarze 
drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko, 
kalendarze ścienne, kartki do notowania, kartki papieru 
do robienia notatek, karty informacyjne, katalogi, koperty [ar-
tykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego, materiały 
do pisania, materiały drukowane, materiały piśmienne, notat-
niki, notesy [artykuły papiernicze], ołówki, ołówki automa-
tyczne, organizery osobiste, papier, papier drukarski, papier 
firmowy, papierowe materiały biurowe, papierowe materiały 
dydaktyczne, papierowe torby na prezenty, plakaty z papie-
ru, poradniki [podręczniki], pióra i długopisy, przekładki 
do dokumentów, raporty, rejestry, księgi główne [książki], re-
klamowe szyldy papierowe, reklamy drukowane, segregato-
ry [artykuły biurowe], skoroszyty na dokumenty, teczki [arty-
kuły biurowe], terminarze biurkowe, ulotki drukowane, wzory 
papierowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zbiory 
orzeczeń sądowych, zbiory streszczeń orzeczeń sądowych, 
zeszyty do pisania, zeszyty do pisania lub rysowania, 35 ana-
liza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, analiza zysków biznesowych, analizy 
funkcjonowania firm, audyt działalności gospodarczej, audyt 
przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finansowych, badania 
biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej, ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych 
przedsiębiorstw, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania 
dotyczące informacji biznesowych, badania działalności go-
spodarczej i badania rynkowe, badania i pozyskiwanie infor-
macji o działalności gospodarczej, badania informacji doty-
czących działalności gospodarczej, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, badania w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi doradcze, badanie działalności gospo-
darczej i rynku, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom przemy-
słowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biz-
nesowe, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie 
franchisingu, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, do-
radztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczą-
ce korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo doty-
czące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo 
dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczą-
ce likwidacji, doradztwo i informacja o działalności gospo-
darczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, 
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie nabywania przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
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dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej związane z niewypłacal-
nością, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, dostar-
czanie danych dotyczących działalności gospodarczej, 
gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji 
z badań rynkowych, gromadzenie proponowanych ofert 
w przetargach, informacja o działalności gospodarczej, kon-
sultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje 
dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, konsul-
tacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fran-
chisingu, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej 
dla firm, konsultacje w zakresie planowania działalności go-
spodarczej, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, 
nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trze-
cich, nadzór nad działalnością gospodarczą, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego-
cjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, opracowywanie informacji gospodar-
czych, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], planowanie działalności 
gospodarczej, planowanie strategiczne dla działalności go-
spodarczej, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsię-
biorstw, pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospo-
darczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca two-
rzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w za-
rządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu 
sprawami gospodarczymi, profesjonalne doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie 
rejestrów [dla osób trzecich], przygotowanie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, przygotowy-
wanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności go-
spodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych 
z działalnością gospodarczą, raporty i badania rynkowe, spo-
rządzanie dokumentów, świadczenie pomocy w zakresie 
działalności gospodarczej, udostępnianie informacji na te-
mat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biz-
nesowych dla przedsiębiorstw, usługi badań i analiz rynko-
wych, usługi doradcze w zakresie przejęć firm, usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi dorad-
cze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą doty-
czące przedsiębiorstw handlowych, usługi doradcze w za-
kresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi doradcze związane z na-
bywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze związane 
z transakcjami handlowymi, usługi doradztwa w zakresie 
przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie fuzji 
przedsiębiorstw, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą i jej organizacji, 41 doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, edukacja prawna, konferen-

cje (organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowa-
nie i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja 
lub rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkole-
niowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkole-
niowe w formie pisemnej, multimedialne wydania czaso-
pism, multimedialne wydania gazet, nauczanie i szkolenia, 
nauczanie prawa, opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i prze-
prowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i prze-
prowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji 
edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organi-
zacja seminariów, organizacja sympozjów dotyczących edu-
kacji, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i semina-
riów, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, or-
ganizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organi-
zowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [eduka-
cyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i pro-
wadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowa-
dzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organi-
zowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowa-
dzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, or-
ganizowanie konferencji, organizowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyj-
nych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, 
organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie 
konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, orga-
nizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie prezenta-
cji do celów edukacyjnych, organizowanie programów szko-
leniowych, organizowanie seminariów, organizowanie semi-
nariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów 
w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczą-
cych biznesu, organizowanie seminariów i konferencji, orga-
nizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie semi-
nariów edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, 
organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie 
sympozjów edukacyjnych, organizowanie warsztatów, orga-
nizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkolenio-
wych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowa-
nie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw 
w celach szkoleniowych, organizowanie zajęć dydaktycz-
nych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie 
zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów 
w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach 
edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowa-
dzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych semina-
riach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
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na seminariach zawodowych, produkcja materiałów kurso-
wych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, pro-
dukcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjo-
nalnych wykładach, prowadzenie kursów, prowadzenie 
kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie 
kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów 
i warsztatów, prowadzenie seminariów, prowadzenie semi-
nariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkolenio-
wych dla klientów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie bizne-
su, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie zajęć, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], przyznawanie świadectw eduka-
cyjnych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja mate-
riałów edukacyjnych, publikacja prac naukowych, publiko-
wanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, 
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie 
czasopism internetowych, publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw so-
cjalnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
publikowanie książek, czasopism, publikowanie materiałów 
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elek-
tronicznej, publikowanie materiałów drukowanych i publika-
cji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących praw własności intelektualnej, publikowanie 
naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie pod-
ręczników szkoleniowych, publikowanie przewodników 
edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, seminaria edukacyjne, skomputeryzowane szko-
lenia, szkolenia biznesowe, sympozja związane z edukacją, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia z zakresu świadczenia usług 
prawnych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie 
publikacji elektronicznych, usługi edukacji biznesowej, usłu-
gi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, usługi eduka-
cyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi konsultacyjne 
w zakresie edukacji biznesowej, usługi organizowania i pro-
wadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dla 
biznesu, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w za-
kresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, 
warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkole-
niowych, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, za-
pewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów szko-
leniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, za-
pewnianie kursów ustawicznego kształcenia z prawa, 
zapewnianie seminariów szkoleniowych online, zapewnia-
nie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapew-
nianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń 
online, 45 badania prawne, badania w zakresie własności in-
telektualnej, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji 
prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradz-
two dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo doty-
czące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo 
dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo do-
tyczące udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo do-
tyczące własności przemysłowej, doradztwo prawne, do-
radztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia 
przetargowe, doradztwo prawne związane z prawami wła-

sności intelektualnej, doradztwo w dziedzinie kradzieży da-
nych i kradzieży tożsamości, doradztwo w kwestiach praw 
własności przemysłowej, doradztwo w przypadku straty bli-
skiej osoby, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach mał-
żeńskich, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszy-
zy, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy, 
doradztwo w zakresie patentów, doradztwo w zakresie spo-
rów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektual-
nej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, 
doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania 
komputerowego, doradztwo związane z ochroną patento-
wą, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, 
doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, do-
radztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo 
związane z ochroną oznaczeń geograficznych, doradztwo 
związane z ochroną nowych odmian roślin, doradztwo zwią-
zane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane 
z rejestracją nazw domen, doradztwo związane z zarządza-
niem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostar-
czanie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egze-
kwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie 
praw do znaków towarowych, eksploatacja praw własności 
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie 
[usługi prawne], fachowe usługi doradcze dotyczące praw 
własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, li-
cencjonowanie baz danych [usługi prawne], licencjonowa-
nie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjonowa-
nie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi 
prawne], licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi 
prawne], licencjonowanie oprogramowania komputerowe-
go [usługi prawne], licencjonowanie patentów i zastosowań 
patentowych [usługi prawne], licencjonowanie postaci z kre-
skówek [usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych 
[usługi prawne], licencjonowanie praw autorskich [usługi 
prawne], licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewi-
zyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw wła-
sności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], licen-
cjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie 
znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie praw 
związanych z programami, produkcjami i formatami telewi-
zyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], licencjonowanie 
praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], li-
cencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć 
[usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z filmami 
[usługi prawne], licencjonowanie programów radiowych i te-
lewizyjnych [usługi prawne], licencjonowanie praw związa-
nych z produkcjami audio [usługi prawne], licencjonowanie 
praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi praw-
ne], licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi 
prawne], licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi 
prawne], licencjonowanie znaków towarowych [usługi praw-
ne], licencjonowanie własności intelektualnej i praw autor-
skich, mediacja [usługi prawne], monitorowanie znaków to-
warowych [usługi prawne], pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady 
prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedu-
rach prawnych, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące 
franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw 
autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z naru-
szeniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze 
związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonal-
ne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, progra-
my komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], prze-
noszenie tytułu własności, przygotowywanie raportów 
prawnych z zakresu praw człowieka, rejestracja nazw domen 
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci kompu-
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terowej [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], rozstrzyganie spraw spornych, sporządzanie eks-
pertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu 
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, sprawy 
sporne, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, 
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udziela-
nie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie 
informacji na temat praw własności przemysłowej, udziela-
nie informacji sądowych, udzielanie opinii prawnych przez 
ekspertów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, 
usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpiecze-
niowymi, usługi arbitrażowe, usługi doradcze dotyczące 
praw własności intelektualnej, usługi arbitrażu, mediacji i roz-
strzygania sporów, usługi doradcze dotyczące licencjonowa-
nia własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie pra-
wa, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usłu-
gi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradz-
twa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów 
i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie wła-
sności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie patentów 
i zastosowań patentowych, usługi doradztwa w zakresie wła-
sności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi infor-
macji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w od-
niesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakre-
sie praw konsumenta, usługi licencjonowania związane 
z produkcją towarów [usługi prawne], usługi licencjonowania 
związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], usługi 
prawne, usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi 
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usłu-
gi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi 
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi 
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi 
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, 
usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowy-
mi, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne 
w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie negocjowania 
i sporządzania umów związanych z prawami własności inte-
lektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania paten-
tów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyj-
nymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich 
do druków, usługi prawne związane z eksploatacją praw au-
torskich do filmów, usługi prawne związane z eksploatacją 
praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi praw-
ne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne 
związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi praw-
ne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich 
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycz-
nych, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności 
intelektualnej, usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawa-
mi autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywa-
niem tych praw, usługi prawne związane z negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, usługi prawnicze związane 
z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców praw-
nych, usługi adwokatów, usługi rejestracyjne (prawne), usługi 
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi 
prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, 
usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradz-
twa prawnego, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie 
mediacji rozwodowej, usługi w zakresie pomocy prawnej, 
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie rejestracji 

nazw domen, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi 
wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w spo-
rach sądowych, usługi związane z ochroną własności prze-
mysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności 
[usługi prawne], usługi związane z własnością intelektualną, 
uwierzytelnianie dokumentów prawnych, zarządzanie i wy-
korzystywanie praw własności przemysłowej i praw autor-
skich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi 
prawne], zarządzanie prawami własności przemysłowej 
i prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności prze-
mysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie własnością intelektualną, zarządzanie własnością 
przemysłową.

(210) 481448 (220) 2018 01 22
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH  

& Co. KG, Düsseldorf, DE
(540) POLSKIE SKARBY KULINARNE wczoraj i dziś

(531) 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, 
czasopisma, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
arkusze z tworzyw sztucznych, folie i torby do owijania i pa-
kowania, matryce do druku ręcznego, papier i karton, 
25 odzież, buty, obuwie, ubranie szefa kuchni, mianowicie 
płaszcze szefa kuchni, marynarki szefa kuchni, koszule szefa 
kuchni, spodnie szefa kuchni, nakrycia głowy szefa kuchni, 
czapki szefa kuchni, apaszki szefa kuchni, bandany szefa 
kuchni, 29 drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowa-
ne, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaret-
ki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje ja-
dalne, tłuszcze jadalne, ajvar (pasta z papryki, bakłażanów 
i czosnku), mleko albuminowe, ekstrakty alg do celów spo-
żywczych, alginiany do celów kulinarnych, koktajle jajeczne 
bezalkoholowe, przecier jabłkowy, karczochy konserwowe, 
pasta z bakłażana, ostrygi, nieżywe, kaszanka, fasolka konser-
wowa, buliony, koncentraty rosołowe, pasty do kromek za-
wierające tłuszcz, masło, krem na bazie masła, daktyle, zsia-
dłe mleko, żółtka jajek, jaja w proszku, białko do celów 
kulinarnych, białka jajek, groszek konserwowy, masło arachi-
dowe, orzechy ziemne przetworzone, mleko z orzeszków 
ziemnych do celów kulinarnych, korniszony, surowce do pro-
dukcji tłuszczy jadalnych, ryby, ryby solone, konserwowane 
ryby, filety rybne, żywność przygotowywana z ryb, konserwy 
rybne, klej rybi spożywczy, potrawy z ryb do spożycia przez 
ludzi, przeciery rybne, ikra rybia przetworzona, mięso kon-
serwowane, galarety mięsne, konserwy mięsne, mięso solo-
ne, chipsy owocowe, owoce konserwowane w alkoholu, 
miąższ owoców, sałatki owocowe, przekąski na bazie owo-
ców, galarety, krewetki różowe (nieżywe), drób, nieżywy, że-
latyna, warzywa w puszkach, przeciery warzywne, sałatki 
warzywne, opiekane wodorosty, śledzie, nieżywe, homary, 
nieżywe, dżem imbirowy, jogurt, przetwory do zup jarzyno-
wych, flaki, owoce kandyzowane, chipsy ziemniaczane, płat-
ki ziemniaczane, placki ziemniaczane, ser, kawior, kefir (napój 
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mleczny), hummus (pasta z ciecierzycy), kiszone warzywa 
(kimchi), szpik kostny zwierzęcy jadalny, olej kostny, jadalny, 
masło kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy (do celów spożyw-
czych), wiórki kokosowe, olej kokosowy, mleko zagęszczone, 
czosnek konserwowy, zupy, raki, nieżywe, krokiety, skorupia-
ki, nieżywe, podpuszczka, łosoś, nieżywy, langusty, nieżywe, 
wątroba, wątróbka, pasztet z wątróbki, olej z siemienia lnia-
nego do celów kulinarnych, lecytyna do celów kulinarnych, 
soczewica konserwowana, mleko migdałowe do celów kuli-
narnych, margaryna, marmolada, migdały mielone, olej ku-
kurydziany, enzymy mlekowe do celów spożywczych, napo-
je z produktów mlecznych, z przewagą mleka, omułki 
jadalne, nieżywe, koktajle mleczne, serwatka, orzechy prepa-
rowane, owoce konserwowane, mrożone owoce, owoce 
w puszkach, oliwki konserwowane, olej z oliwek, jadalny, olej 
z orzecha palmowego do żywności, olej palmowy jadalny, 
pasta z cukinii, pektyna do celów kulinarnych, soki roślinne 
do gotowania, piccalilli (marynowane warzywa w pikantnym 
sosie musztardowym), pikle, grzyby konserwowane, pyłki 
kwiatowe jako żywność, kompot żurawinowy, mleko sfer-
mentowane, biały ser z chudego mleka (quark), olej rzepako-
wy jadalny, mleko ryżowe, riażenka (prażone zsiadłe mleko), 
rodzynki, śmietana (produkty mleczarskie), nasiona, prze-
tworzone, anchois, nieżywe, sardynki, nieżywe, kapusta kwa-
szona, skórki owocowe, małże (mięczaki) nieżywe, szynka, 
bita śmietana, jaja ślimacze jadalne, wieprzowina, smalec, 
strzykwy nieżywe, poczwarki jedwabnika do spożycia przez 
ludzi, spożywczy olej sezamowy, tahini (pasta z ziarna seza-
mowego), krewetki, nieżywe, kwaśna śmietana, soja konser-
wowana spożywca, mleko sojowe, pestki słonecznika prze-
tworzone, olej słonecznikowy do celów spożywczych, 
bekon, łój spożywczy, składniki do sporządzania zup, tuń-
czyk, nieżywy, tofu, przecier pomidorowy, sok pomidorowy 
do gotowania, trufle konserwowane, małże, nieżywe, aloes 
spożywczy, jadalne gniazda ptaków, dziczyzna, kiełbaski, 
kiełbaski w cieście, mięso i wędliny, preparaty do sporządza-
nia bulionu, cebula konserwowana, ryby, owoce morza 
i mięczaki, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty 
z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe posiłki skła-
dające się głównie z mięsa, ryb, drobiu lub warzyw, zupy 
i wywary, przekąski i desery, mianowicie ptasie gniazda, gu-
lasz oraz wstępnie ugotowany gulasz, zagęszczone sosy po-
midorowe, dipy, przekąski z wieprzowiny, soja (przetworzo-
na), gotowe posiłki, głównie z mięsa, ryby, owoce morza 
i warzywa, przekąski i przystawki z ziemniaków, zupy i prze-
twory do zup, wywary i rosoły, chipsy z juki, 30 ryż, tapioka, 
sago, mąka, chleb, pieczywo, ciasto na wypieki, wyroby cu-
kiernicze, lody, cukier, miód, syropy i melasa, drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), lód, 
zioła do celów spożywczych, anyż, dodatki smakowe do na-
pojów, inne niż olejki eteryczne, mąka pszenna, aromaty 
do ciast, inne niż olejki eteryczne, ocet piwny, bułeczki słod-
kie, chleb bezdrożdżowy, herbatniki petit-beurre, chow-
-chow (przyprawa), cheesburgery, chutney (ostry, gęsty sos), 
kuskus (kasza), curry (przyprawa), puddingi, musy deserowe, 
lody spożywcze, wyroby cukiernicze na bazie orzechów ara-
chidowych, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, makaron nitki, preparaty 
do zmiękczania mięsa do użytku domowego, mięso zapieka-
ne w cieście, mięsne sosy, pomadki (cukierki), sosy owocowe, 
sajgonki, ciasto na słodkie wypieki, czosnek mielony (przy-
prawa), mleko pszczele, owocowe galaretki (słodycze), kasza 
kukurydziana, jęczmień łuskany, kasza perłowa, mąka jęcz-
mienna, jęczmień gnieciony, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, chipsy (produkty zbożowe), batony zbożowe, prze-
kąski na bazie zbóż, przyprawy, goździki (przyprawa), gluko-

za do celów kulinarnych, dodatki glutenowe do celów kuli-
narnych, kasza manna, kasze spożywcze, owies łuskany, 
płatki owsiane, owsianka, owies gnieciony, chałwa, imbir 
(przyprawa), jogurt mrożony (lody spożywcze), aromaty ka-
wowe, kawa nienaturalna, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, cukierki, 
kapary, karmelki (cukierki), mąka ziemniaczana, guma do żu-
cia, ciasteczka, sól kuchenna, sól do konserwowania żywno-
ści, krakersy, napary, inne niż do celów leczniczych, ciasta, 
lukier do ciast, zioła konserwowane (przyprawy), ciasto 
w proszku, ciasto na wypieki, kurkuma, kurkuma jadalna, lu-
krecja (cukiernictwo), pałeczki lukrecjowe (wyroby cukierni-
cze), aromaty spożywcze, inne niż olejki eteryczne, piernik, 
mąka kukurydziana, mąka kukurydziana, mączka kukurydzia-
na, makaron rurki, makaroniki (wyroby cukiernicze), maltoza, 
słód do celów spożywczych, herbatniki słodowe, ekstrakt 
słodowy do celów spożywczych, wyroby na bazie migda-
łów, marynaty, marcepan, pasta migdałowa, majonez, potra-
wy na bazie mąki, woda morska do gotowania, napoje kawo-
we z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, ryż na mleku, 
napoje czekoladowe z mlekiem, glazury do szynki, ciasto 
na słodkie wypieki, muesli, gałka muszkatołowa, produkty 
spożywcę na bazie owsa, papryka (przyprawy), gotowe po-
trawy na bazie makaronu, makaron gotowy, orzechy w pole-
wie czekoladowej, mąka orzechowa, cukier palmowy, bułka 
tarta, sosy do makaronów, pasztet w cieście (pâtés en croûte), 
placki, pastylki (wyroby cukiernice), pielmieni (pierogi z na-
dzieniem mięsnym), pesto (sos), ptifurki (ciasteczka), naleśni-
ki, pieprz, pierniczki, mięta do wyrobów cukierniczych, cu-
kierki miętowe, pizza, kukurydza prażona (popcorn), propolis, 
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, puddingi, quiche, pie-
rożki ravioli, wafle ryżowe, przekąski na bazie ryżu, przypra-
wy smakowe (sosy, marynaty), lód naturalny lub sztuczny, 
kawa niepalona, szafran (przyprawa), preparaty usztywniają-
ce do bitej śmietany, sosy sałatkowe, kanapki, sosy (przypra-
wy), zaczyn, czekolada, napoje na bazie czekolady, musy 
czekoladowe, ziele angielskie, sól selerowa, bułki, mąka gor-
czycowa, pasta z soi (przyprawy), mąka sojowa, sos sojowy, 
sorbety (lody), spaghetti, proszki do sporządzania lodów, 
soda oczyszczona (wodorowęglan sodu do pieczenia), skro-
bia do celów spożywczych, anyż gwiaździsty, sushi, słodziki 
naturalne, tabule (sałatka z kuskus), tacos (danie meksykań-
skie), mąka z tapioki, ciasto (masa do pieczenia), enzymy 
do ciast, makarony, sos pomidorowy, tarty, czekoladowe 
ozdoby do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, tortille, wani-
lia (aromat), wanilina (aldehyd, substytut wanilii), gofry, ware-
niki [pierogi z nadzieniem], wodorowinian potasowy do ce-
lów kulinarnych, kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, produkty wiążące do kiełbas, aromaty (preparaty) 
do żywności, cykoria (substytut kawy), cynamon (przypra-
wa), gluten jako artykuł spożywczy, pralinki, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze, 
suchary, gotowe posiłki składające się głównie z makaronu 
lub ryżu i słone przekąski, w szczególności przekąski na bazie 
kukurydzy, zbóż, mąki i sezamu, herbatniki i krakersy, pierogi, 
naleśniki, makarony, ryż i produkty zbożowe, pasta i dania 
mączne, kanapki i pizza, sajgonki i rolki wodorostów, bułecz-
ki gotowane na parze, tortille, sól, dodatki smakowe, wypieki, 
wyroby cukiernicze, desery, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, mrożone jogurty 
i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziar-
na przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia, krakersy rybne, 31 ziarno siewne, produkty rol-
ne niezawarte w innych klasach, produkty ogrodnicze nieza-
warte w innych klasach, produkty leśne niezawarte w innych 
klasach, zwierzęta żywe, owoce świeże, warzywa świeże, na-
siona, rośliny naturalne (żywe), kwiaty, karmy i pasze dla 
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zwierząt, słód, wodorosty spożywcze dla ludzi i zwierząt, alo-
es (roślina), piasek aromatyczny (ściółka) dla zwierząt domo-
wych, karczochy, świeże, ostrygi świeże, drzewa (rośliny), kora 
surowa, jagody, świeże owoce, cebulki kwiatowe, fasola, 
świeża, pokrzywy, choinki, cykoria świeża, groch świeży, 
orzeszki arachidowe świeże, kasztany jadalne świeże, ryby 
żywe, ikra rybia, mączka rybna na pasze dla zwierząt, ogórek 
świeży, szpinak świeży, ziarno do żywienia zwierząt, słoma 
(pasza), cukinie świeże, drób (żywy), papier pokryty piaskiem 
(ściółka) dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt domo-
wych, ziarna (zboże), świeża zielona sałata, orzechy laskowe, 
śledzie, żywe, siano, wióry drewniane do wyrobu miazgi 
drzewnej, chmiel, szyszki chmielowe, homary żywe, chleb 
świętojański, surowy, ziarno kakaowe w stanie surowym, 
świeże ziemniaki, artykuły do żucia dla zwierząt, zarodki (bo-
tanika), otręby zbożowe, czosnek świeży, orzechy kokosowe, 
wieńce z kwiatów naturalnych, raki żywe, skorupiaki (żywe), 
zioła ogrodowe świeże, łosoś, żywy, langusty, żywe, siemię 
lniane jako pasza dla zwierząt, soczewica świeża (warzywa), 
kukurydza, migdały (owoce), małże żywe, słomiana mierzwa 
(do przykrycia hummusu), orzechy, oliwki świeże, pomarań-
cze świeże, rośliny, grzyby świeże, papryki (rośliny), pory 
świeże, ryż nieprzetworzony, mąka z ryżu (pasza), rabarbar 
świeży, nasienie żyta, burak, sardynki, żywe, sezam jadalny, 
nieprzetworzony, krzewy, produkty do ściółki dla zwierząt, 
szyszki sosnowe, tuńczyk żywy, winogrona świeże, kwiaty 
suszone do dekoracji, pszenica, owoce cytrusowe świeże, 
trzcina cukrowa, cebula świeża (warzywa), żywe zwierzęta, 
organizmy do hodowli, płody rolne i z akwakultury, produkty 
ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, 32 woda mineralna 
(napoje), woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe, soki, syropy do wyrobu napojów, proszek do wy-
twarzania napojów gazowanych, pastylki do napojów gazo-
wanych, mleko z orzeszków ziemnych (napój bezalkoholo-
wy), produkty do wytwarzania wody mineralnej, produkty 
do produkcji wody gazowanej, esencje do produkcji napo-
jów, soki warzywne, napoje na bazie owoców lub warzyw 
(smoothies), napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, 
preparaty do produkcji napojów, 33 alkoholowe ekstrakty 
owocowe, gotowe napoje alkoholowe, inne niż na bazie 
piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 popielniczki, kamienie 
do zapalniczek, pojemniczki z gazem do zapalniczek, tytoń 
do żucia, ustniki do cygarniczek, ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki 
na fajki, tabaka, tabakierki, pojemniki na tytoń, kieszonkowe 
przyrządy do skręcania papierosów, waporyzatory dla pala-
czy, do stosowania ustnego, papierosy, papierośnice, filtry 
do papierosów, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papiero-
sowej, cygaretki, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, humi-
dory, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), 
fajki, woreczki na tytoń, sznurek do tytoniu i puszki na tytoń, 
zapałki, waporyzatory dla palaczy i dla elektronicznych pa-
pierosów oraz środki aromatyzujące i rozwiązania dla po-
wyższych, części i akcesoria dla wszystkich powyżej wymie-
nionych towarów, zawartych w tej klasie, 35 usługi aukcyjne, 
reklama, rozpowszechnianie reklam online dla osób trzecich 
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, komputerowe 
przetwarzanie zamówień zakupowych online, zbieranie in-
formacji dla biznesu w bazach danych, zbieranie informacji 
o reklamie towarów i usług dostarczanych przez innych 
w komputerowej bazie danych, opracowanie systemów pre-
mii i premii jako środków utrzymania klientów do celów mar-
ketingowych, a mianowicie administrowanie programem 
rabatowym w celu umożliwienia zniżek na usługi dystrybucji 
dla uczestników poprzez korzystanie z programu rabatowe-
go dla członków, organizowanie kontaktów handlowych 

i biznesowych w celu sprzedaży i zakupu towarów i usług, 
usługi zamawiania, usługi związane z dostawą i przetwarza-
niem faktur, również w przypadku handlu elektronicznego, 
w odniesieniu do towarów powszechnego użytku i produk-
tów konsumenckich, prezentacje usług w Internecie, organi-
zowanie subskrypcji, usługi sprzedaży detalicznej w odnie-
sieniu do gier elektronicznych, gier komputerowych, gier 
wideo, oprogramowania gier elektronicznych i oprogramo-
wania do gier wideo, filmów, muzyki, usługi handlu detalicz-
nego online związane z pobieralnymi i udostępnianymi 
za pomocą transmisji strumieniowej nagranymi grami elek-
tronicznymi, filmami, seriami, muzyką i innymi danymi, usługi 
handlu detalicznego i / lub hurtowego, a także usługi online 
lub detaliczne za pośrednictwem katalogów związane 
z żywnością i napojami, tytoniem, napojami alkoholowymi 
i bezalkoholowymi, preparatami chemicznymi, czyszczący-
mi, polerującymi, ściernymi i piorącymi, środkami toaletowy-
mi, wyrobami aptecznymi, kosmetykami, produktami ko-
smetycznymi, środkami sanitarnymi, artykułami medycznymi, 
farmaceutycznymi i weterynaryjnymi, produktami perfume-
ryjnymi, papierem, artykułami piśmiennymi, odzieżą, dodat-
kami odzieżowymi, butami, obuwiem, nakryciami głowy, 
matami, artykułami gospodarstwa domowego, maszynami 
do użytku domowego, narzędziami ręcznymi, materiałami 
budowlanymi, artykułami ogrodniczymi, urządzeniami rolni-
czymi, artykułami optycznymi, aparaturą elektryczną i elek-
troniczną, oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, 
smartfonami, telefonami, komputerami, biżuterią, zegarami, 
plikami muzycznymi do pobrania, filmami do pobrania, gra-
mi do pobrania, oprogramowaniem i aplikacjami do pobra-
nia, artykułami sportowymi, wyrobami tekstylnymi, baga-
żem i torbami, materiałami do pakowania, workami, 
woreczkami, sakiewkami, wyrobami papierniczymi, urządze-
niami do ogrzewania i chłodzenia, formularzami (blankieta-
mi, drukami), oświetleniem, drobnymi wyrobami metalowy-
mi, abażurami, roletami, dziełami sztuki, przyborami 
kuchennymi, urządzeniami gospodarstwa domowego 
i kuchennymi, sprzętem AGD do użytku domowego 
i przemysłowego, narzędziami do cięcia, sztućcami do je-
dzenia, nożami, nożyczkami, zabawkami, meblami, akce-
soriami meblowymi wyposażenia domu, akcesoriami samo-
chodowymi, świecami, narzędziami i wyrobami metalowymi, 
artykułami dla majsterkowicza/do majsterkowania, kwiatami, 
roślinami, nasionami do sadzenia, artykułami na potrzeby 
hobby i do majsterkowania, artykułami elektronicznymi, 
do nagrywania dźwięku i nośnikami danych, urządzeniami 
do oświetlenia, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia 
i wentylacji, instalacjami sanitarnymi i akcesoriami, pojazda-
mi, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodo-
wymi, fajerwerkami, instrumentami i przyrządami optyczny-
mi, instrumentami muzycznymi, artykułami biurowymi, 
z wyjątkiem mebli, wyrobami rymarskimi, namiotami, plan-
dekami, wyrobami ze skóry i imitacji skóry, produktami rolny-
mi, ogrodowymi i leśnymi, artykułami spożywczymi dla 
zwierząt, artykułami do palenia, tytoniem, usługi importo-
wo-eksportowe, Odbieranie, przetwarzanie i obsługa zamó-
wień (usługi w zakresie czynności biurowych), usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich (zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw), zamawianie usług 
umieszczania i dostarczania oraz zarządzania fakturami, 
w tym w ramach handlu elektronicznego, usługi fakturowa-
nia, planowanie programów premiowych i lojalnościowych 
jako programów utrzymania klientów w celach marketingo-
wych (o ile są one ujęte w klasie 35), monitorowanie progra-
mów premiowych i lojalnościowych przy użyciu oceny da-
nych matematycznych w celu tworzenia statystyk i kompilacji 
danych statystycznych (o ile są one zawarte w klasie 35), 
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przyciąganie klientów i obsługa klienta za pomocą reklam 
pocztowych (mailingi), organizowanie i prowadzenie wy-
staw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pla-
nowanie, opracowywanie i prowadzenie inicjatyw reklamo-
wych, sponsoring w formie reklamy, publikowanie druków 
do celów reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
materiałów reklamowych i czasu reklamowego w środkach 
przekazu, kolportaż próbek, poszukiwania w zakresie patro-
natu, marketing (badanie rynku), w tym za pośrednictwem 
sieci cyfrowych, badania rynku, badania opinii publicznej, 
merchandising (promocja sprzedaży), wyszukiwanie danych 
w plikach komputerowych dla innych osób i/lub badania 
biznesowe, agencje informacji handlowej, utrzymanie da-
nych w komputerowych bazach danych, badanie cen towa-
rów i usług, zarządzanie fakturami w elektronicznych syste-
mach zamówień, wynajem maszyn biurowych i sprzętu, 
automaty i stoiska sprzedażowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, pośrednictwo w zakresie adresów, kontaktów handlo-
wych i biznesowych, również w Internecie, transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, również w ramach han-
dlu elektronicznego, umów z telefonami komórkowymi (dla 
osób trzecich), umów dotyczących kupowania i sprzedawa-
nia towarów dla osób trzecich, przygotowywanie umów re-
klamowych i promocyjnych dla osób trzecich, organizowa-
nie subskrypcji gazet dla innych, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, profesjonalne doradztwo biznesowe 
w zakresie koncepcji franczyzy, doradztwo biznesowe dla 
firm rozpoczynających działalność, administrowanie działal-
nością gospodarczą, udostępnianie profesjonalnych siecio-
wych usług biznesowych w branży spozyw, udostępnianie 
informacji biznesowych w zakresie przemysłu spożywczego, 
napojów i hotelarstwa, 38 komunikacja za pośrednictwem 
blogów online, usługi łączności online, udostępnianie forów 
internetowych online, przesyłanie informacji drogą online, 
łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
lub Internetu, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem 
pokojów rozmów (chatroomów), linii chatowych i forów in-
ternetowych, elektroniczna transmisja obrazów, fotografii, 
obrazów graficznych i ilustracji w globalnej sieci komputero-
wej, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu, 40 przetwarzanie żywności 
i napojów, produkcja na zamówienie i usługi produkcyjne, 
wytwarzanie energii, obróbka materiałów do produkcji arty-
kułów ceramicznych, obróbka materiałów wiązką laserową, 
polerowanie powierzchni, grawerowanie, emaliowanie, gla-
zurowanie, lakierowanie, obróbka metalu (kucie), obróbka 
metalu (kształtowanie), obróbko metalu (tłoczenie), obróbką 
drewna, trawienie szkła (wytrawianie), dmuchanie szkła, dru-
kowanie i wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań 
audio i video, 41 usługi w zakresie oświaty (nauczanie), na-
uczanie i szkolenia, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, usługi wydawnicze i reporterskie, szkolenia edu-
kacyjne, seminaria, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
zapewnienie kursów edukacyjnych, organizowanie zawo-
dów sportowych, usługi agencji sprzedaży biletów online 
do celów rozrywkowych, rezerwacja biletów na imprezy kul-
turalne, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne 
imprezy rozrywkowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia (ćwiczenia fizyczne), 
usługi klubów zdrowia (zdrowie, ćwiczenia fizyczne), udo-

stępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
przedszkola, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
publikowanie materiałów drukowanych, organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, nauczanie go-
towania, usługi edukacyjne związane z gotowaniem, 42 usłu-
gi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie 
z nimi związane, przemysłowe analizy i usługi badawcze, 
projektowanie i opracowywanie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie ochrony środowi-
ska, usługi doradcze w zakresie badań środowiskowych, do-
starczanie informacji na temat ochrony środowiska, tworze-
nie informacji o środowisku, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, konsultacje dotyczące środowiska, 
badania środowiskowe, certyfikacja (kontrola jakości), 
43 usługi obiektów gościnnych, usługi w zakresie dostarcza-
nia żywności i napojów, restauracje, bary, usługi zakwatero-
wania tymczasowego, kawiarnie, kafeterie (bufety), planowa-
nie przyjęć (usługi zaopatrzenia w napoje i żywność), obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (katering), dostawa do domu posiłków i napojów 
do bezpośredniego spożycia (katering), usługi wypożycza-
nia, usługi rezerwacji.
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(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) 481457 (220) 2018 01 22
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,  

Wysokie Mazowieckie
(540) SBA SUPER BODY ACTIVE

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 koncentraty białek serwatkowych, białkowe 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 29 produkty 
mleczarskie: mleko, śmietana, jogurt, kefir, napoje i koktajle 
mleczne, masło, sery, 35 badania rynku, badania opinii pu-
blicznej, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal-
ności gospodarczej, opinie sondaże, organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, poka-
zy towarów, wydawanie materiałów reklamowych, działal-
ność reklamowa i ogłoszeniowa, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych, takich jak: ulotki, broszury, billbordy, foldery, 
plakaty, afisze, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
z wykorzystaniem Internetu wyrobów przemysłu spożyw-
czego, usługi agencji importowo-eksportowej.
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(210) 481463 (220) 2018 01 22
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,  

Wysokie Mazowieckie
(540) HERKULES

(531) 27.05.01, 29.01.14, 21.03.13, 26.01.01
(510), (511) 5 koncentraty białek serwatkowych, białkowe 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 29 produkty 
mleczarskie: mleko, śmietana, jogurt, kefir, napoje i koktajle 
mleczne, masło, 35 badania rynku, badania opinii publicznej, 
badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, opinie sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, wydawanie materiałów reklamowych, działal-

ność reklamowa i ogłoszeniowa, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych, takich jak: ulotki, broszury, billbordy, foldery, 
plakaty, afisze, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
z wykorzystaniem Internetu wyrobów przemysłu spożyw-
czego, usługi agencji importowo-eksportowej.

(210) 481474 (220) 2018 01 22
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) AQUA Kids

(531) 02.07.02, 02.07.23, 11.03.14, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, wody niegazowane, wody 
mineralne, napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje 
bezalkoholowe, syropy do napojów, soki owocowe.
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

§ Eurokancelaria  
prof. Maria Królikowska-Olczak 481051

„Słoik mchem podszyty” 480819

3T ENERGIA 481144

4BAKE 481239

a Active Juice vege 479729

Abu Walad Cheese 481351

aeromil 480047

AGROSIK 481096

air HOTEL 479451

allevent 479473

AMAZON SUMERIAN 480470

Ambrosja SILVER WASSER Liqueur  
GDAŃSKI LIKIER ZIOŁOWY ZDOBIONY  
PŁATKAMI SREBRA K KOMERS PRODUCT  
OF POLAND WYPRODUKOWANO W POLSCE 479985

Andante Sedita 1953 480295

ANDEPIN 479446

Aperitivo 481329

AQUA Kids 481474

Aqua Pine 480119

Aquaselin 480098

ARCHON+ 480551

Aroma 481323

ARSENAL 474413

ASFIX ALFA 480187

ateecc 480880

ATMOMAT 479964

ąę 480941

Baseus 480946

BELINA 480812

BELT AND ROAD GLOBAL FORUM 479455

BELT AND ROAD GLOBAL FORUM 479457

Best Rent Cars 479408

bez GMO 480264

BIG APPLE 479908

BIG TOR OVERSPACE 481220

BiLARD 479737

BIO GEN 480868

BIO-GEN 480867

BLANCO & NEGRO Artistic Bridal 480079

BOHEMA 480045

Boomerang 478384

bovino 481038

BRAKESTOCK 481342

BRC 479406

BROCHÓW HOTEL - RESTAURACJA 480599

BROKER FLOTY 470477

BULMA 481235

bumki. 479610

C CREDUS 481087

CARBO COLOR 474003

CARBO FRESH 474002

CARBO PURE 473353

CARBO REPAIR 473346

CARBONICA 480560

centrum estetyki ciała 473327

CENTRUM MEDYCYNY KOMÓRKOWEJ  
BY ITP S.A. 480577

CHEMKOP-LABORGEO 481209

CHEVRON JAWOR-PARKIET PREMIUM FLOORS 479581

Chia Break it’s good, soo good! Twoja przerwa! 479622

Chia Break it’s good, soo good! Twoja przerwa! 479626

Chia Break it’s good, soo good! Twoja przerwa! 479629

CHILLEMON 481353

CMS 471900

COLOR INSPIRATION 479578

COUNTRY VODKA 481108

coverise 478388

CROWN 270 SL 474833

CryoCell 469765

CUKIERNIA MISTRZA ANDRZEJA  
Słodki smak tradycji 481234

CWW 481110

D 479449

DARK 478142

DEKTAC 481063

DESIGN EXPERIENCE 479579

DigitalCare 478385

DIL 468721

DNBIURO 480255

DOBRE SKLEPY ROWEROWE 479715

DOBRE SKLEPY ROWEROWE 479731

Domilux 481456

DRUTPOL SINCE 1950 474801

DUAL energia 481142

Dzieciaki w akcji 479427
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Eccellente ANNO 1993 RICETTA ORIGINALE  
L’APERITIVO DOLCE QUALITA SUPERIORE  
TOTINO Eccellente RICETTA ORIGINALE  
BIANCO QUALITA SUPERIORE HERBAL  
APERITIF, PRODUCED ACCORDING  
TO THE ORIGINAL RECIPE, GUARANTEE  
OF THE EXCELLENT QUALITY  
ZŁOTY MEDAL 2009 ANNO 1993 PRO EXPO 479787

ecouse 480341

EG ENERGIA 481155

ekoshell 481128

ENDURO-TECH.EU 481050

ENTELCHIA 480830

ENTERPRISE Relocation Services 481027

EUCALIPTO DOZ 480936

expert SUIT 478304

EXTRACOTE 481048

FreeHeat 480220

Fresh Baked 100% Handmade Chimney  
Cake Bakery 481094

funtronic floor 481122

FUNTRONIC 481133

G KGM 477347

GABINETY OD SERCA 481023

GAJDA MEDA 477308

GALERIA JUROWIECKA 481163

GALERIA PIASTOVA 470473

GALERIA PIASTOWA 470474

GATENAL 481025

GAZEK 477468

gb getback  
Razem wygramy z każdym długiem 478150

GBS GOLDEN BOW SOLUTIONS 474746

GC GASCONTROL POLSKA 480289

GERMINA 481043

Good H , HEE, HMD, HSU, HSR, HRU 480460

GORZKO GORZKO 480913

GP Garbarnia Praska 481095

grauCHEM 479685

Grosicki Leather Collection 478839

Groszek-e EKOGROSZEK 479443

GRUPA KONEKT 480471

GULLA 480914

HEG 481139

HEG 481140

Helvetia swiss pharmaceutical way 478202

HERKULES 481463

Holotropic Poland 480312

HORECA BUSINESS PARTNER 470470

Hortex Makaron na patelnię GNOCCHI  
Z SOSEM MAŚLANO-ZIOŁOWYM  
Gotowe danie 10 minut 479412

Hortex Makaron na patelnię  
Z SOSEM Z CZERWONYM PESTO  
Gotowe danie 10 minut 479413

Hot brain 480993

HOTEL VERDE MONTANA  
WELLNESS & SPA BIZNES RODZINA ZDROWIE 480013

hotelAG 481035

HUMAN CLINIC 481262

humani 481036

HYDRONET 480532

HYVE SOLUTIONS 478461

Ibesan 481099

imoje 480259

INDICATE 5 479287

Intenssima Cafe 100% ARABICA  
GROUND ROASTED COFFEE 480131

it’s good, soo good! Musli Serduszka 479606

ITCAN 270 SL 474832

IZO 481248

JAWOR-PARKIET.PL PRODUCENT  
PODŁÓG DREWNIANYCH 479580

Jedno Słońce 481173

K KONRAD 480224

KAKTUS24.PL 481231

KASZËBSKÔ KURA 479101

kaufland na dobry tydzień 480066

kebavita 479393

KEBS&GO 479528

KERG MILITARY 481082

KEY SAFE 480908

Koni 472034

KONOPNYSKLEP.com.pl 481034

KONRAD 480226

KONRAD 480229

KONRAD 480240

Korona Asset Management 481311

Korona Fundusze Inwestycyjne 481309

Korona Inwestycje Prywatne 481310

Korona TFI 481340

KOR-POL INVEST SP. Z O.O. 480969

KRAULO 481121

KRISTRANS INTERNATIONAL  
TRANSPORT & SPEDITION 480609

KRUK 480247

Krupnik LEGEND 481028

Kwiaty NA WARSZTACIE 480863

La Strada 480238

LABORGEO 481211

LASCO +  PLUS 480023

LBL La Bella Lounge 480798

LOKSAN 480997

LORENTE 480055
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LOVENPEAS 481052

LovEnPeaS 481053

LUBA 479479

LUDOJADY 481249

LUMIÈRE d`OR 474794

LUXURYAPARTMENTS 480613

ŁOMBOX 479957

m case 480216

M Eulalia 479682

m maciosoft 479646

MAD SHOT 481336

MADE IN M 481343

MAGICZNYMI KANALIKAMI 480469

MANDALLIN 479835

marIndustry4.0 481433

MARKO JEWELLERY MADE IN POLAND 481137

mateco PODESTY RUCHOME 481187

MEDIA MAX 24 WWW.MEDIAMAX24.EU 478217

michałki z Siemianowic 471129

mn lashes MODENA LASHES 480057

MODULAR SYSTEM 477017

MojeBiuro 24 BY MOJO 480955

mojeID 477362

MR MRS FIT BY WERSAL CATERING 480064

MULTISA 481024

MYSTERE & BULLES DE 480364

NA NO WO 481197

nD NOVISA DEVELOPMENT 476576

NJU KREDYT NOWA ERA POŚREDNICTWA 474800

OCHRONA wyświetlacza 480189

ok 481225

OKAZJONER 481154

OMEGA ENTERPRISE SERVICES 481032

OPTI ENERGIA 481138

O-R-N-A-M-I 479955

OŻÓG PYTLAK 481435

P POGORIA RESIDENCE 480574

Perle Blanche by PCF 479716

Perle D`or by PCF 479727

PESTAR 481014

Pieklorz EKOGROSZEK 479441

Pizza Na Wypasie - zawsze 2x ser  
w standardzie ! 474070

Pizza Na Wypasie 474071

Pizza Na Wypasie 474073

POLOMARKET ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA... 480108

POLSKIE SKARBY KULINARNE wczoraj i dziś 481448

POSF 480091

POSPAY 479552

PozyczkaGO.pl 479670

pozyczkago.pl 479671

PREDATHLON 480059

PROUD 480458

QBiTT 480308

QUICK 479821

RADICALmed  
PRODUKT SPECJALISTYCZNY RADICAL 473350

REBRAINING 480801

RetroCollection  
Oryginalnie Stylizowana Podłoga 479582

REVE DE CHANTELLE LUXURY PARFUM 472027

RITO 480807

RODOS 480135

RUSZ SIĘ Z KUBUŚ K 473565

Rytm Studio Tańca 480581

RZEMIEŚLNICZY BROWAR JANA ZAWIERCIE 480015

SAILORED 481119

SaleSystem 481071

SANITAL FLEX 480861

SBA SUPER BODY ACTIVE 481457

SELMEX 481135

Simon says 480318

SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA  
SCHAB Z PIECA 478412

SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA  
SCHAB Z PIECA 478415

SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA  
SZYNKA Z PIECA 478411

SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA  
SZYNKA Z PIECA 478413

SORAY PARK 471476

SPEDKAR Przemysław Kotowicz  
Logistics & Transport 480272

SplashLet 480916

SPORYSKARBOWE.PL TOMASZ BOJKOWSKI 480927

STARLUX 478490

STONELLO 480072

strefakomfort.pl 478594

Swee-Ty by PCF 479714

ŚLĄSKA kuźnia smaku RESTAURANT & CAFFE 471981

textto 481196

THE PEOPLE PLATFORM 480236

THYROSET 480203

tmguard 480010

TORUS 479484

TORUS 479486

Traning czyni mistrza 480263

TV zakupy 481186

UMMA PARO 477349

UniKorona TFI 481312

UniKorona 481308

UP Horses 481424

VAN DOGH 480879
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Vancooler 478082

victus APARTAMENTY 480030

VIOTEC 481226

volker 481322

w 100% NATURALNA Moje odkrycie  
PROFi ZUPA Barszcz czerwony z uszkami  
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW 479746

W Firma.pl BY MOJO 480954

WAPIEŃ pinczowski 479469

WARSAW SPORTS GROUP 472673

WELES 479437

WERSAL CATERING CATERING  
INNY NIŻ WSZYSTKIE 480062

wino i talerzyki 480464

WSK 480886

XLINE 477373

Z energią rozwijamy Polskę gazem 481141

Z KAMERĄ WŚRÓD POSŁÓW 480323

ZAWSZE DO PRZODU 480596

ZINAR KEBAB 474816



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 474832, 474833, 477467, 477468, 480187, 480289, 480867, 480868, 480997, 481024, 481048, 481239

2 481239

3 472027, 472034, 473346, 473350, 473353, 474002, 474003, 474794, 479714, 479716, 479727, 479729, 479955, 
480057, 480098, 480108, 480341, 480364, 480936

4 477347, 477467, 477468, 479441, 479443, 479580, 480023, 480047, 480108, 480289, 481138, 481139, 481140, 
481141, 481142, 481144, 481155

5 473350, 474746, 474833, 478202, 479287, 479446, 480098, 480108, 480203, 480224, 480226, 480229, 480240, 
480263, 480264, 480341, 480469, 480867, 480868, 480936, 480997, 481014, 481024, 481038, 481063, 481099, 
481323, 481457, 481463

6 474801, 477017, 477347, 477467, 477468, 480289, 480560, 481025, 481220, 481322

7 477467, 477468, 478082, 479528, 480460, 481135, 481187, 481220, 481322

8 472027, 480057, 480108, 481322

9 477362, 477371, 477373, 478150, 478217, 478461, 479427, 479552, 480010, 480055, 480108, 480189, 480220, 
480289, 480296, 480308, 480460, 480470, 480532, 480946, 481082, 481122, 481128, 481133, 481135, 481226, 
481231, 481248, 481322

10 469765, 480203, 481063, 481099

11 477467, 477468, 479528, 480220, 480289, 480341, 480460, 480532, 480916, 481050, 481248, 481456

12 480119, 480460, 480886, 481050, 481342

14 478304, 481137, 481231

15 480216

16 472673, 477467, 477468, 478385, 479427, 479955, 479957, 480108, 480551, 480560, 481036, 481196, 481435, 
481448

17 478082, 481025, 481135

18 478304, 478839, 479437, 480108, 480238, 480879, 480908, 481095, 481121, 481424

19 477347, 479469, 479578, 479579, 479580, 479581, 479582, 480072, 480187, 480289, 480560, 481220, 481322

20 479437, 479484, 479486, 479835, 480108, 480247, 480560

21 479393, 479610, 480057, 480108, 480341, 480807, 480812

24 480079, 480108, 481121

25 472027, 472673, 478142, 478304, 478839, 479682, 480059, 480079, 480091, 480108, 480238, 480458, 480879, 
481095, 481119, 481121, 481173, 481343, 481448

26 480108, 480819, 480863

27 480108

28 478385, 480059, 480108, 480458, 481043, 481122, 481133

29 471981, 472034, 473565, 478411, 478412, 478413, 478415, 478490, 479393, 479412, 479413, 479437, 479479, 
479746, 480108, 480264, 481094, 481096, 481225, 481239, 481351, 481448, 481457, 481463

30 471129, 471981, 472034, 473565, 474746, 478490, 479393, 479412, 479413, 479479, 479606, 479622, 479626, 
479629, 479737, 480108, 480131, 480295, 481094, 481096, 481225, 481234, 481235, 481239, 481323, 481448

31 479101, 480108, 480224, 480226, 480229, 480240, 480819, 480863, 480867, 480868, 481038, 481094, 481096, 
481239, 481448

32 472673, 473565, 479821, 480015, 480108, 480264, 480596, 480993, 481094, 481096, 481353, 481448, 481474

33 479787, 479821, 479908, 479985, 480108, 481028, 481108, 481336, 481448

34 481448
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35 468721, 470470, 470477, 471476, 472034, 472673, 474070, 474071, 474073, 474413, 474746, 474794, 474800, 
477347, 477467, 477468, 478150, 478304, 478385, 478461, 478594, 479427, 479441, 479443, 479455, 479457, 
479528, 479552, 479610, 479685, 479821, 479835, 479955, 479957, 479964, 480057, 480062, 480064, 480066, 
480079, 480091, 480108, 480216, 480224, 480226, 480229, 480236, 480240, 480255, 480259, 480296, 480308, 
480551, 480560, 480613, 480801, 480819, 480830, 480861, 480863, 480880, 480927, 480941, 480946, 480954, 
480955, 480969, 481023, 481025, 481032, 481034, 481035, 481038, 481051, 481052, 481053, 481071, 481094, 
481121, 481154, 481163, 481173, 481186, 481249, 481308, 481309, 481310, 481311, 481312, 481340, 481342, 
481343, 481435, 481448, 481456, 481457, 481463

36 470473, 470474, 471476, 474800, 476576, 477362, 477371, 478150, 478384, 478385, 478388, 479552, 479670, 
479671, 480030, 480066, 480189, 480259, 480613, 480914, 480927, 480969, 481051, 481308, 481309, 481310, 
481311, 481312, 481340

37 470473, 470474, 471476, 474801, 476576, 477467, 477468, 478384, 478385, 478388, 478461, 479552, 480030, 
480187, 480220, 480289, 480471, 480969, 481071, 481187, 481197

38 477362, 477371, 478150, 478384, 478385, 479473, 479552, 480066, 480108, 480189, 480259, 480296, 480308, 
480323, 480470, 480532, 481154, 481448

39 470477, 472673, 474413, 474794, 477347, 477467, 477468, 479393, 479406, 479408, 479441, 479443, 480030, 
480066, 480108, 480226, 480240, 480272, 480289, 480296, 480308, 480471, 480609, 480819, 480863, 481027, 
481052, 481053

40 474801, 477467, 477468, 480015, 480066, 480079, 480289, 480471, 480867, 480868, 481137, 481448

41 468721, 471476, 471981, 472673, 473565, 474800, 477467, 477468, 479427, 479451, 479473, 479552, 479646, 
479715, 479731, 480059, 480062, 480064, 480079, 480091, 480108, 480135, 480264, 480312, 480318, 480323, 
480551, 480574, 480581, 480599, 480913, 480927, 481023, 481036, 481051, 481052, 481053, 481121, 481173, 
481262, 481435, 481448

42 470473, 470474, 471981, 476576, 477362, 477371, 477467, 477468, 478461, 479449, 479473, 479484, 479486, 
479552, 479646, 480108, 480187, 480259, 480264, 480296, 480308, 480470, 480532, 480819, 480863, 480867, 
480868, 480880, 480954, 480955, 481035, 481051, 481071, 481154, 481197, 481209, 481211, 481433, 481448

43 470470, 471476, 474070, 474071, 474073, 474816, 479393, 479451, 479528, 480013, 480015, 480045, 480062, 
480064, 480066, 480238, 480464, 480574, 480599, 480613, 480941, 481035, 481052, 481053, 481086, 481094, 
481329, 481448

44 469765, 471900, 472673, 473327, 477308, 477349, 480057, 480264, 480312, 480577, 480798, 480819, 480863, 
480867, 480868, 481023, 481036, 481038, 481052, 481053, 481087, 481262

45 477362, 477371, 478150, 478385, 479821, 479957, 480010, 480296, 480308, 480532, 480914, 480927, 481051, 
481110, 481435



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

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

270077 CHUPA CHUPS 30

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

30  270077



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.

785412 WETTA SPORTSWEAR (2017 12 26)
CFE: 25.01.09, 26.04.15, 27.05.01 25

1289683 Engineering tomorrow.
Together. (2015 06 19, 
2014 12 22)

1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 
17, 19, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42

1305023 U Concept - The Ultimate 
Bio Trainer (2017 11 13)

10, 44

1315874 WOGI (2018 01 10) 25
1334993 COSRX (2017 12 15) 3
1385953 VETINNOVATIONS (2017 08 04, 

2017 02 17)
3, 5

1385956 CYX CHAOYIXING (2017 11 20)
CFE: 24.15.01, 28.03.00 35

1385977 HMF (2017 07 25) 6, 16, 20, 35
1386241 Kw (2017 10 04)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 10
1386309 M MOONSHOT internet Innovation starts 

with you (2017 11 10, 2017 07 06)
CFE: 27.05.01 36, 38, 42

1386314 APICOLD (2017 12 14, 2017 09 29) 10
1386320 FANGSIDA F (2017 03 17)

CFE: 24.09.05, 27.05.07 14, 25, 35
1386343 LANDSTAR (2017 11 27)

CFE: 27.05.01 12
1386392 TERRALINK (2017 11 03, 

2017 06 22)
6, 37, 42

1386400 PELVENTA (2017 11 08, 2017 10 26) 5
1386401 ENDARTEN (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1386402 CENBRATIN (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1386403 LISAN (2017 11 08, 2017 10 26) 5
1386408 BOXARID (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1386409 LISAC (2017 11 08, 2017 10 26) 5
1386410 CARVIVA (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1386411 AZIZAN (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1386412 VALOMA (2017 11 08, 2017 10 26) 5
1386413 ARLINTA (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1386414 OVOLAN (2017 11 07, 2017 10 26) 5
1386434 water+ PURE WATER (2017 08 04, 2017 03 16)

CFE: 01.15.15, 24.13.13, 24.17.05, 
27.01.01, 29.01.12

32

1386467 RETEKOOL (2017 10 11)
CFE: 27.05.01 7, 11, 17

1386499 Boromir (2017 09 18)
CFE: 26.01.02, 27.05.02, 29.01.12 30

1386520 sto express express (2017 11 27)
CFE: 26.04.18, 26.11.01, 27.05.10, 28.03.00 39

1386599 NELFALITE (2017 02 09) 1, 2
1386634 SPORTSOUL (2017 07 07)

CFE: 01.15.03, 29.01.12 18, 25, 35
1386656 FLTRP (2017 08 21)

CFE: 27.05.01 9, 16, 38, 41
1386657 XIAOMI (2017 07 06, 2017 02 08)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 9
1386692 ORIMAC (2017 09 18)

CFE: 01.15.09, 25.03.01, 27.05.07 7
1386693 Forky’s respect for life (2017 08 08)

CFE: 05.03.13, 27.05.04 29, 30, 43
1386706 BRAVO (2017 09 22, 2017 05 16)

CFE: 25.03.01, 26.01.01, 27.05.24, 28.01.00 16
1386783 CHANGSHI (2017 11 29)

CFE: 26.05.04, 26.13.25 17
1386843 Selinus (2017 11 07) 36
1386851 NatureBridge (2017 12 05)

CFE: 27.05.01 31
1386963 HUIHE (2017 11 20)

CFE: 26.13.25, 28.03.00 7
1387033 ECAUTO POWER (2017 10 10, 2017 05 09)

CFE: 26.04.02, 26.11.03, 
27.05.10, 29.01.14

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 20, 21, 27

1387069 RIXENBERG (2017 05 16)
CFE: 26.04.05, 27.05.17, 29.01.14 12, 35

1387220 (2017 11 13)
CFE: 14.03.20, 26.13.25 6

1387262 MINET (2017 05 16)
CFE: 26.11.12, 29.01.12 17, 19, 22, 24, 37

1387273 Coco Deli (2017 05 26)
CFE: 05.07.06, 27.03.11, 
27.05.01

29, 30, 31, 35

1387304 sea & salt (2017 07 27, 2017 07 06)
CFE: 03.06.01, 24.17.25, 
26.01.18, 27.05.08

9, 24, 25, 35

1387338 BLACKROLL (2017 09 12) 10, 28, 44
1387353 LEKHIM Group of Pharmaceutical Companies 

(2017 10 03)
CFE: 01.03.02, 27.05.10 5, 44

1387360 Di’ Cotone HOME TEXTILE (2017 10 04)
CFE: 26.04.18, 27.05.01 24, 25, 35

1387370 fitocolor (2017 10 10)
CFE: 01.15.15, 05.03.11, 
27.05.07, 29.01.12

3, 35

1387382 TOMMY JEANS (2017 08 28, 2017 05 11)
CFE: 26.04.02, 26.11.02, 26.04.02, 
26.11.02, 27.05.08, 29.01.13

18, 25, 
35
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1387397 DAIICHI INFOTAINMENT SYSTEMS  
(2017 11 01)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 9

1387426 TAMKO EXCLUSIVE (2017 10 19)
CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12 25, 35



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1289683, 1386599 

2  1386599, 1387033 

3  1334993, 1385953, 1387033, 1387370 

4  1289683, 1387033 

5  1385953, 1386400, 1386401, 1386402, 1386403, 1386408, 1386409,
 1386410, 1386411, 1386412, 1386413, 1386414, 1387033, 1387353 

6  1289683, 1385977, 1386392, 1387033, 1387220 

7  1289683, 1386467, 1386692, 1386963, 1387033 

9  1289683, 1386656, 1386657, 1387033, 1387304, 1387397 

10  1305023, 1386241, 1386314, 1387338 

11  1289683, 1386467, 1387033 

12  1289683, 1386343, 1387033, 1387069 

14  1386320 

16  1385977, 1386656, 1386706 

17  1289683, 1386467, 1386783, 1387262 

18  1386634, 1387382 

19  1289683, 1387262 

20  1385977, 1387033 

21  1387033 

22  1387262 

24  1387262, 1387304, 1387360 

25  785412, 1315874, 1386320, 1386634, 1387304, 1387360, 1387382,
 1387426 

27  1387033 

28  1387338 

29  1386693, 1387273 

30  1386499, 1386693, 1387273 

31  1386851, 1387273 

32  1386434 

35  1289683, 1385956, 1385977, 1386320, 1386634, 1387069, 1387273,
 1387304, 1387360, 1387370, 1387382, 1387426 

36  1289683, 1386309, 1386843 

37  1289683, 1386392, 1387262 

38  1289683, 1386309, 1386656 

39  1289683, 1386520 

40  1289683 

41  1289683, 1386656 

42  1289683, 1386309, 1386392 

43  1386693 

44  1305023, 1387338, 1387353



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.

457764 KIELECKIE CENTRUM KULTURY
2016 10 14 25, 35, 41

465967 tri d’Aix GmbH
2017 12 22 30

475556 Kohler Mira Limited
2018 01 22 11, 19

476281 POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS
2018 01 30 35, 41, 43

473864 T.DEKER PATISSIER & CHOCOLATIER SPOŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 01 29 30, 43

474172 DC COMICS
2018 01 29 5

476711 MONSTER ENERGY COMPANY
2018 01 30 18, 25

474934 The Procter & Gamble Company USA
2018 01 30 3, 35

476968 Szymczak Izabela Hair-Lab Klinika Włosów
2018 01 29 3, 16, 35, 41

476969 HAIR LAB KLINIKA WŁOSÓW
2018 01 29 3, 16, 35, 41

475505 GRUPA MASPEX SP. Z O.O.  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 02 02 5, 30



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

656086 ADLER MODEMRKTE GMBH
2018 02 06 18, 25
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