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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 5 marca 2018 r. Nr ZT10

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) 457002 (220) 2016 05 25
(731) KAMUSIŃSKI ARKADIUSZ STIRLINX, Warszawa
(540) chrupka kalarepka
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cu-
kiernie, piekarnie, kawiarnie, pizzerie, restauracje, placówki 
gastronomiczne, catering, usługi gastronomiczne.

(210) 457425 (220) 2016 06 06
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) fenomen
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki 
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do wło-
sów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwa-
lej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony, 
suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, far-
by do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki 
do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki - kredki 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, 
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, my-
dła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki 
perfumeryjne, piżmo -perfumeria, olejki eteryczne, esencje 
eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, 
antyperspiranty - środki przeciwpotne, balsamy inne niż 
do celów medycznych, barwniki - środki chemiczne do oży-
wiania kolorów do użytku domowego - pranie, bazy do per-
fum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczy-
ki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż 
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, 
drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło 
do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do ką-
pieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, krochmal - apretura, krochmal do celów pralniczych, 
lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, prepara-
ty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane 
ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lo-
tony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 
do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycz-
nych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do ce-
lów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri - mieszanki 

zapachowe, preparaty do prania, preparaty do nabłyszcza-
nia liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, pre-
paraty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicz-
nych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks, 
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki 
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, wybielacze - odbarwiacze do celów kosmetycz-
nych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 pre-
paraty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji 
i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, 
maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.

(210) 464039 (220) 2016 03 16
(731) CIERPIAŁ MAGDALENA, Warszawa
(540) zdrojowisko.pl

(531) 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośredniczenie w sprzedaży pobytów me-
dycznych, leczniczych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych 
w uzdrowiskach, sanatoriach, klinikach, medical spa.

(210) 464659 (220) 2016 12 02
(731) HUCAŁ TOMASZ H&S MEDIA CONSULTING, 

Tomaszowo
(540) Bieg Niepodległości Żagań

(531) 01.03.02, 01.03.07, 01.03.15, 02.01.08, 02.01.23, 24.07.01, 
24.07.23, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 organizowanie działań promocyjnych i infor-
macyjnych poprzez organizowanie i prowadzenie wszelkich 
imprez publicznych, prezentacji, wystaw, szkoleń i kursów 
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edukacyjnych, konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów, spotkań przedstawicieli przedsiębiorców 
z przedstawicielami władz, usługi w zakresie edukacji, kul-
tury fizycznej, podnoszenia kondycji fizycznej, prowadzenie 
treningów sportowych, usługi w zakresie organizowania za-
wodów sportowych, zajęć oraz imprez rekreacyjnych i zwią-
zanych z poprawą kondycji fizycznej oraz wypoczynku, klu-
by ochrony zdrowia, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikowanie książek, publikowanie materiałów 
konferencyjnych i szkoleniowych, publikacje elektroniczne 
on-line, świadczenie usług sportowo - rehabilitacyjnych, 
dzierżawa i wynajem specjalnie przystosowanych akceso-
riów, urządzeń i pomieszczeń do uprawiania sportu i rekre-
acji, organizowanie przyjęć, bankietów, pikników, imprez 
okolicznościowych i wydarzeń firmowych, organizowanie 
zawodów i obozów sportowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia informacji o rekreacji, rekreacja rodzinna-pikniki, spo-
tkania towarzyskie, integracyjne, imprezy w plenerze - rajdy, 
zloty, usługi w zakresie organizowania imprez sportowo - re-
kreacyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, pro-
dukcja filmów, obsługa imprez sportowych, 45 posługiwanie 
się znakiem jako domeną internetową i/lub częścią domeny 
internetowej i/lub mailowej i/lub posługiwanie się znakiem 
na stronach www w zakresie świadczenia usług z dziedziny 
edukacji, sportu i rekreacji.

(210) 465136 (220) 2016 12 13
(731) RUDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiśniew
(540) RUDPOL SP. Z O.O. TERMOIZOLACJE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 02.01.23, 26.02.07, 26.11.01, 
26.11.07

(510), (511) 6 metalowe konstrukcje kominowe i wentyla-
cyjne dla budownictwa, metalowe przewody dla instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, metalowe kanały wenty-
lacyjne, przewody wentylacyjne z metalu, kratki wentylacyj-
ne z metalu, 17 materiały izolacyjne i zabezpieczające, wata 
szklana do izolacji, tkaniny izolacyjne, maty izolacyjne, płyty 
izolacyjne, taśmy izolacyjne, folie izolacyjne, 19 niemetalowe 
konstrukcje kominowe i wentylacyjne dla budownictwa, nie-
metalowe przewody dla instalacji wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych, niemetalowe kanały wentylacyjne, niemetalowe 
przewody wentylacyjne, niemetalowe kratki wentylacyjne, 
35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i han-
dlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, 
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej budow-
lanej i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
personalnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów 
budowlanych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośred-
nictwem internetu materiałów budowlanych, promocja 
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radio-
wa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, 

usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów 
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, 
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmo-
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie da-
nych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, po-
wielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, 
audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, po-
zyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy 
ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności 
gospodarczej, 37 usługi budowlane, budowa instalacji wen-
tylacyjnych dla obiektów przemysłowych, komercyjnych 
i mieszkalnych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury 
technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace 
wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi in-
formacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń wentylacyjnych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie 
budynków, zabezpieczanie budowlane budynków przed 
stratami ciepła, montaż materiałów termoizolacyjnych.

(210) 468119 (220) 2017 02 27
(731) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) LAMINO

(531) 24.01.09, 24.01.15, 03.02.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, pracach 
badawczych, fotografii, jak również w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, żywice syntetyczne, nieprzetworzone two-
rzywa sztuczne, preparaty chemiczne do impregnacji prze-
ciw plamom i przeciw wilgoci, 2 powłoki zabezpieczające 
wyroby betonowe przeciw wilgoci i plamom, 19 materiały 
budowlane niemetalowe, wyroby betonowe, kostka bruko-
wa betonowa, płyty betonowe chodnikowe i do budowy 
dróg.

(210) 468185 (220) 2017 02 27
(731) FARMATEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE
(540) Grand Prix Farmacji
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, administrowanie działalności gospodarczej, usługi 
sekretarskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii 
publicznej, prenumerata czasopism, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, produkcja filmów rekla-
mowych, sprzedaż wyrobów farmaceutycznych dla osób 
trzecich, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie konferencji 
i seminariów, organizowanie wystaw, organizowanie imprez 
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sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi związane 
z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produk-
cja filmów innych niż reklamowe, telewizyjne programy roz-
rywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe.

(210) 470208 (220) 2017 04 09
(731) Trei Real Estate GmbH, Mülheim an der Ruhr, DE
(540) VENDO CENTER

(531) 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administro-
wania centrami handlowymi oraz w zakresie obsługi bizne-
sowej centrów handlowych, usługi centrów  handlowych, 
w zakresie usług handlu detalicznego w obszarach: żywno-
ści i używek, odzieży i artykułów przemysłowych, zwłasz-
cza wyrobów chemicznych do celów gospodarczych, na-
ukowych, fotograficznych, rolniczych, ogrodniczych 
i leśnych, żywic syntetycznych w stanie surowym, tworzyw 
sztucznych w stanie surowym, nawozów, środków do ga-
szenia ognia, środków do utwardzania i lutowania metali, 
wyrobów chemicznych do utrzymywania świeżości i kon-
serwowania artykułów spożywczych, środków garbarskich, 
klejów do celów przemysłowych, farb, pokostów, lakierów, 
środków antykorozyjnych, środków do konserwowania 
drewna, środków barwiących, bejc, żywic naturalnych 
w stanie surowym, folii metalowych i metali w formie 
sproszkowanej dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i arty-
stów, środków piorących i wybielających, środków 
do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczów i ściera-
nia, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycz-
nych, środków do pielęgnacji ciała i urody, płynów do ukła-
dania włosów, środków do czyszczenia zębów, olejów 
i tłuszczów przemysłowych, smarów, środków pochłaniają-
cych, nawilżających i wiążących kurz, paliw (łącznie z pali-
wami silnikowymi), materiałów oświetleniowych, świec 
i i knotów do oświetlenia, wyrobów farmaceutycznych 
i weterynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycz-
nych, substancji dietetycznych do użytku leczniczego lub 
weterynaryjnego, żywności dla niemowląt, suplementów 
diety dla ludzi i zwierząt, plastrów, materiałów opatrunko-
wych, materiałów do plombowania zębów, wosków denty-
stycznych, środków odkażających, środków do zwalczania 
szkodników, fungicydów, herbicydów, metali nieszlachet-
nych i ich stopów, materiałów budowlanych z metalu, bu-
dowli przenośnych z metalu, materiałów metalowych 
do budowy szyn, kabli i drutów metalowych (nie do celów 
elektrycznych), wyrobów ślusarskich i drobnych wyrobów 
metalowych, rur metalowych, sejfów, wyrobów metalo-
wych, rud, maszyn i obrabiarek, silników (z wyjątkiem silni-
ków do pojazdów lądowych), mechanizmów sprzęgania 
i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądo-
wych), mechanicznych narzędzi rolniczych, inkubatorów 
do jaj, narzędzi i urządzeń sterowanych ręcznie, wyrobów 
nożowniczych, noży, widelców i łyżek, broni siecznej i broni 
białej, przyrządów do golenia, urządzeń i przyrządów na-

ukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kine-
matograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, 
sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, urządzeń i przyrządów do przewodze-
nia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania 
i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycz-
nych nośników danych, płyt do nagrywania, płyt CD i DVD 
i innych cyfrowych nośników danych, automatów sprzeda-
jących i mechanizmów do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kas sklepowych, maszyn liczących, 
urządzeń do przetwarzania danych, komputerów, sprzętu 
przetwarzającego dane, oprogramowania komputerowe-
go, urządzeń do gaszenia ognia, urządzeń i przyrządów 
chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i wetery-
naryjnych, protez kończyn, oczu i zębów, artykułów orto-
pedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chi-
rurgii, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopa-
trzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych, pojazdów, urzą-
dzeń służących do poruszania się na lądzie, w powietrzu 
lub wodzie, broni palnej, amunicji i pocisków, materiałów 
wybuchowych, fajerwerków, metali szlachetnych i ich sto-
pów oraz wykonanych z nich lub pokrytych nimi wyrobów, 
wyrobów jubilerskich, biżuterii, kamieni szlachetnych i pół-
szlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronome-
trycznych, instrumentów muzycznych, papieru, kartonu 
i towarów z nich wykonanych, druków, materiałów introli-
gatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, klejów 
do papieru i artykułów piśmienniczych lub do użytku do-
mowego, artykułów dla artystów, pędzli, maszyn do pisa-
nia i artykułów biurowych (za wyjątkiem mebli), materiałów 
szkoleniowych i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatury), 
materiałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, 
czcionek drukarskich, matryc drukarskich, kauczuku, guta-
perki, gumy, azbestu, miki i wyrobów z nich wytworzonych, 
wyrobów z tworzyw sztucznych (półfabrykatów), materia-
łów wypełniających, uszczelniających i izolacyjnych, prze-
wodów giętkich (nie z metalu), skóry i imitacji skóry oraz 
towarów z nich wytworzonych, skór zwierzęcych i futer, 
toreb podróżnych i torebek, parasoli i parasolek przeciwsło-
necznych, lasek, biczy, uprzęży i wyrobów rymarskich i sio-
dlarskich, materiałów budowlanych (nie z metalu), rur 
(nie z metalu) do celów budowlanych, asfaltu, smoły i bitu-
minów, budowli przenośnych (nie z metalu), pomników 
(nie z metalu), mebli, luster, ram do obrazów, wyrobów 
z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości 
słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy perłowej, se-
piolitu i ich zamienników lub z tworzyw sztucznych, przy-
borów i pojemników do użytku w kuchni i w gospodar-
stwie domowym, grzebieni i gąbek, szczotek i pędzli 
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiałów do wytwarza-
nia pędzli, sprzętu do czyszczenia, waty szklanej, nieprze-
tworzonego lub częściowo przetworzonego szkła, z wyjąt-
kiem szkła stosowanego w budownictwie, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych, lin, sznurów, sie-
ci, namiotów, brezentów, żagli, worków, materiałów do wy-
pełniania (z wyjątkiem kauczuku i tworzyw sztucznych), 
surowych włókien, przędzy i nici dla włókiennictwa, teksty-
liów i wyrobów tekstylnych, pościeli i nakryć stołowych, 
ubrań, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, wstążek 
i splotów, guzików, haftek i oczek, szpilek i igieł, sztucznych 
kwiatów, dywanów, wycieraczek, mat, linoleum i innych 
wykładzin, tapet (z wyjątkiem z materiałów tekstylnych), 
gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych, 
ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstrak-
tów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych 
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i gotowanych warzyw i owoców, galaret i galaretek, konfi-
tur, kompotów, jaj, mleka i produktów mlecznych, spożyw-
czych olejów i tłuszczów, kawy, herbaty, kakao, substytu-
tów kawy, cukru, ryżu, tapioki, sago, mąki i produktów 
zbożowych, chleba, wyrobów piekarniczych i cukierni-
czych, lodów spożywczych, miodu, melasy, drożdży, prosz-
ku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), 
przypraw, lodu, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych 
oraz ziaren, żywych zwierząt, świeżych owoców i warzyw, 
nasion, naturalnych roślin i kwiatów, karmy, słodu, piwa, 
wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bez-
alkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, 
syropów i innych preparatów do przygotowywania napo-
jów, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), tabaki, ar-
tykułów tytoniowych i zapałek, usługi w zakresie groma-
dzenia wymienionych wyżej towarów i ich prezentacji dla 
celów reklamowych i handlowych, pośrednictwo w zawie-
raniu umów na rzecz osób trzecich w zakresie świadczenia 
usług, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone tak-
że za pośrednictwem Internetu, reklama, zarządzanie 
przedsiębiorstwami, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, usługi w zakresie zapewniania platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w za-
kresie opracowania graficznego dla celów reklamowych, 
wynajmowanie stanowisk handlowych, wynajmowanie 
i wydzierżawianie powierzchni reklamowych i wystawien-
niczych w centrach handlowych, usługi wsparcia sprzedaży 
w zakresie nieruchomości oraz w zakresie zagospodarowa-
nia budynków przeznaczonych na cele komercyjne, w tym 
centrów handlowych i biurowych, 36 usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
zarządzanie budynkami, usługi w zakresie pośrednictwa, 
najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu do nierucho-
mości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczonych do co-
-workingu, sklepów detalicznych, centrów handlowych, 
sklepów z artykułami spożywczymi, hurtowni, sklepów 
z artykułami budowlanymi, domów towarowych, sklepów 
z artykułami ogrodniczymi i wyrobami żelaznymi, sklepów 
z artykułami sportowymi, pomieszczeń przeznaczonych 
pod działalność gospodarczą, centrów kongresowych i wy-
stawienniczych, jak również do przynależnych do nich po-
mieszczeń, usługi maklerskie w dziedzinie nieruchomości, 
usługi agencji nieruchomości, w tym usługi w zakresie naj-
mu i dzierżawy nieruchomości oraz w zakresie obrotu i za-
rządzania nieruchomościami, usługi w zakresie pobierania 
czynszu z najmu i dzierżawy, zarządzanie gruntami, organi-
zacja finansowania pod projekty budowlane, usługi w za-
kresie zawierania umów najmu i dzierżawy, u zarządzanie 
budynkami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie lokala-
mi mieszkalnymi.

(210) 471866 (220) 2017 05 18
(731) H+H International A/S, Kopenhaga, DK
(540) H+H BUDUJ Z ŁATWOŚCIĄ
(510), (511) 1 kleje do powlekania i gruntowania, 6 metalo-
we mocowania sprężynowe, metalowe kątowniki do monta-
żu, metalowe łączniki faliste, metalowe kotwy z możliwością 
łaczenia przegubowego elementów budowlanych, 7 ma-
szyny do użytku w montażu, 8 narzędzia i przyrządy ręczne 
(manualne), 39 usługi transportowe.

(210) 472481 (220) 2017 06 02
(731) ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) WIŚNIOWE DOMY

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.01.03, 05.01.16
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, informacji i za-
rządzania w działalności gospodarczej i handlowej związanej 
z branżą budowlaną, usługi organizacji i zarządzania podwy-
konawcami, usługi w zakresie marketingu, promocji i reklamy 
związanej z nieruchomościami, administrowanie działalności 
handlowej, 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, 
usługi w zakresie sprzedaży nieruchomości: domów miesz-
kalnych, lokali w budynkach mieszkalnych, gruntów in-
westycyjnych, obiektów komercyjnych, usługi w zakresie 
wynajmowania i dzierżawy powierzchni w budynkach 
mieszkalnych lub komercyjnych, usługi w zakresie zarządza-
nia i administrowania nieruchomościami, usługi deweloper-
skie polegające na zakupie działek, budynków i ich sprzeda-
ży, usługi inwestycyjne, tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, 
poszukiwanie, zakup nieruchomości pod inwestycje budow-
lane, sprzedaż, wynajem lub pośredniczenie w zawieraniu 
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, szczególnie 
lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk postojowych 
i innych powierzchni pomocniczych, przygotowywanie pro-
cesu inwestycyjnego: poszukiwanie i zakup nieruchomości 
pod inwestycje budowlane, usługi doradztwa i ekspertyz 
w zakresie nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, spra-
wowanie kontroli w zastępstwie i na zlecenie inwestora nad 
przebiegiem procesu inwestycyjnego, 37 usługi w zakresie 
budownictwa, usługi w zakresie budowy budynków miesz-
kalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
usługi w zakresie prac budowlanych wykończeniowych po-
mieszczeń mieszkalnych i komercyjnych odebranych w sta-
nie deweloperskim, usługi remontowe budowlane wewnątrz 
i z zewnątrz budynków, usługi modernizacyjne i adaptacyjne 
polegające na robotach budowlanych podnoszących stan-
dard wnętrz mieszkalnych i komercyjnych, usługi nadzoru 
budowlanego, opracowanie dokumentacji budowlanej, re-
alizacja i odbieranie kolejnych etapów robót inwestycji bu-
dowlanej, zarządzanie projektem inwestycji oraz budowy 
i projektami w zakresie inżynierii lądowej, usługi deweloper-
skie polegające na wznoszeniu budynków.

(210) 472484 (220) 2017 06 02
(731) ANCONA INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) ANCONA
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(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, informacji i za-
rządzania w działalności gospodarczej i handlowej związanej 
z branżą budowlaną, usługi organizacji i zarządzania podwy-
konawcami, usługi w zakresie marketingu, promocji i reklamy 
związanej z nieruchomościami, administrowanie działalności 
handlowej, 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, 
usługi w zakresie sprzedaży nieruchomości: domów miesz-
kalnych, lokali w budynkach mieszkalnych, gruntów in-
westycyjnych, obiektów komercyjnych, usługi w zakresie 
wynajmowania i dzierżawy powierzchni w budynkach 
mieszkalnych lub komercyjnych, usługi w zakresie zarządza-
nia i administrowania nieruchomościami, usługi deweloper-
skie polegające na zakupie działek, budynków i ich sprzeda-
ży, usługi inwestycyjne, tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, 
poszukiwanie, zakup nieruchomości pod inwestycje budow-
lane, sprzedaż, wynajem lub pośredniczenie w zawieraniu 
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, szczególnie 
lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk postojowych 
i innych powierzchni pomocniczych, przygotowywanie pro-
cesu inwestycyjnego: poszukiwanie i zakup nieruchomości 
pod inwestycje budowlane, usługi doradztwa i ekspertyz 
w zakresie nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, spra-
wowanie kontroli w zastępstwie i na zlecenie inwestora nad 
przebiegiem procesu inwestycyjnego, 37 usługi w zakresie 
budownictwa, usługi w zakresie budowy budynków miesz-
kalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
usługi w zakresie prac budowlanych wykończeniowych po-
mieszczeń mieszkalnych i komercyjnych odebranych w sta-
nie deweloperskim, usługi remontowe budowlane wewnątrz 
i z zewnątrz budynków, usługi modernizacyjne i adaptacyjne 
polegające na robotach budowlanych podnoszących stan-
dard wnętrz mieszkalnych i komercyjnych, usługi nadzoru 
budowlanego, opracowanie dokumentacji budowlanej, re-
alizacja i odbieranie kolejnych etapów robót inwestycji bu-
dowlanej, zarządzanie projektem inwestycji oraz budowy 
i projektami w zakresie inżynierii lądowej, usługi deweloper-
skie polegające na wznoszeniu budynków.

(210) 472686 (220) 2017 06 07
(731) EC VC7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) PINGWIN
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobra-
nia, publikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicz-
nej z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobrania 
z Internetu, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, obsługa programów lojalnościowych, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi reklamowe, pro-
mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promo-
cyjne, usługi w zakresie handlu produktami spożywczymi 
i alkoholami, usługi informacyjne dla konsumentów, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów 
detalicznych, doradztwo biznesowe,  udostępnianie wiedzy 
dotyczącej produktów spożywczych i alkoholi za pomocą 
portalu on-line, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń e-
-learning, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozryw-
kowych, usługi organizowania quizów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
on-line materiałów niepobieralnych, publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja jako 

nauczanie, informacje o edukacji, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów.

(210) 472915 (220) 2017 06 13
(731) MOTO CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) City Bike

(531) 01.15.03, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kaski przeznaczone do jazdy na motocyklach, 
skuterach, motorowerach, quadach, rowerach, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy.

(210) 473725 (220) 2017 07 05
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) Green orange
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i/lub sklepu z artyku-
łami spożywczymi, przemysłowymi oraz z herbatami, zioła-
mi, lekami, farmaceutykami, ceramiką użytkową i ozdobną, 
wyposażeniem biur, sklepów, hoteli i gospodarstwa domo-
wego, prowadzenie interesów osób trzecich, doradztwo 
handlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, 43 usłu-
gi gastronomiczne w herbaciarniach, kawiarniach, restaura-
cjach, bufetach, stołówkach, jadłodajniach, klubach.

(210) 474627 (220) 2017 07 25
(731) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) USP
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepara-
ty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne, bak-
teriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, 
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i mate-
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla nie-
mowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła do celów 
medycznych, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry, 
okłady, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, takie jak 
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aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły 
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii, terapeutyczne bandaże 
usztywniające, medyczne przyrządy terapeutyczne.

(210) 474772 (220) 2017 07 31
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) PRO WRAP MADE FOR PERFECTION

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, folie 
z tworzywa sztucznego dla celów przemysłowych, folie 
dla przemysłu spożywczego, folie z tworzyw sztucznych 
do pakowania, folie termokurczliwe, folie z tworzyw 
sztucznych z pęcherzykami powietrza, folie z perforacją, 
wyroby z folii z tworzywa sztucznego, folie z tworzywa 
sztucznego do pakowania mrożonek, folie rozciągliwe 
z polietylenu do zawijania lub pakowania, folie poliami-
dowe, folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowe-
go, worki, płachty, woreczki na żywność, torby i torebki 
jednorazowe, torebki śniadaniowe, torby na śmieci, ta-
śmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych 
do celów biurowych, błony z tworzyw sztucznych do pa-
letyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa sztucz-
nego, kaptury foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne 
i samoprzylepne z tworzyw sztucznych inne niż do pa-
kowania, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw 
sztucznych do celów przemysłowych, folie z tworzyw 
sztucznych do stosowania w rolnictwie, pokrycia z two-
rzyw sztucznych używane jako folie malarskie, arkusze 
foliowe, 35 usługi doradztwa w zakresie organizowa-
nia i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, 
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej handlowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, 
folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm przylep-
nych i samoprzylepnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem Internetu tworzyw sztucznych, wyro-
bów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla 
rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych, infor-
macja handlowa, promocja sprzedaży.

(210) 474824 (220) 2017 07 31
(731) PAWLIK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE ALFA, Wrocław
(540) VADO
(510), (511) 27 dywany, chodniki, maty, kilimy dekora-
cyjne nie z materiałów włókienniczych, paski wykończe-
niowe do tapet, pokrycia podłogowe, tapety, 42 usługi 
architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, usługi związane z projektowaniem wnętrz, wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 475159 (220) 2017 08 09
(731) STROJNIAK MAGDALENA, Kraków
(540) Akademia Mózgu

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.25, 26.03.04
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia szkoleń i kursów, kształcenie i szkolenie pracow-
ników, usługi szkoleniowe, usługi w zakresie wspomagania 
procesu uczenia się i rozwoju, usługi szkoleniowe z wyko-
rzystaniem technik psychologicznych, usługi szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania jakością pracy, zarządzania środo-
wiskiem pracy, zarządzania kadrowego oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy, seminaria, konferencje i wykłady związane 
z doskonaleniem zawodowym, organizacja i prowadzenie: 
szkoleń, kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów, semi-
nariów, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, usłu-
gi wydawnicze, publikowanie tekstów, działalność wydaw-
nicza, publikacje elektroniczne on-line: periodyków, testów, 
artykułów, czasopism, prezentacji multimedialnych, nagrań 
audio i audio-wideo, działalność wydawnicza w formie elek-
tronicznej przez sieć Internetu i na elektronicznych nośni-
kach informacji, produkcja nagrań i filmów, usługi w zakresie 
tłumaczeń, usługi w zakresie rozrywki oraz działalności spor-
towej i kulturalnej, nauczanie, kształcenie i rozrywka za po-
średnictwem Internetu, sesje szkoleniowe on-line, udostęp-
nianie komputerowych, elektronicznych i on-line baz danych 
do użytku w zakresie edukacji, kształcenia i rozrywki, usługi 
kształcenia interaktywnego, gry on-line, udzielanie informa-
cji dotyczących edukacji, kształcenia, sportu i rozrywki za po-
średnictwem Internetu, informacja o ww. usługach, 44 usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi medyczne, usługi w za-
kresie zdrowia psychicznego, analiza zachowania do celów 
medycznych, badania psychologiczne, badanie osobowości 
[usługi w zakresie zdrowia psychicznego], badanie osobowo-
ści do celów psychologicznych, doradztwo dotyczące psy-
chologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradz-
two dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości 
medycznych, doradztwo psychologiczne, doradztwo zwią-
zane z psychologią integralną, konsultacje psychiatryczne, 
leczenie psychologiczne, opieka psychologiczna, poradnic-
two psychologiczne dla personelu, przeprowadzanie ocen 
i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów 
psychometrycznych do celów medycznych, przygotowy-
wanie profili psychologicznych, przygotowywanie profilów 
psychologicznych do celów medycznych, psychoterapia ho-
listyczna, sporządzanie raportów psychologicznych, terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, terapia sztuką, testy psy-
chiatryczne, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilita-
cji psychicznej, udzielanie informacji dotyczących modyfika-
cji zachowania, udzielanie informacji z zakresu psychologii, 
usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące 
zachowania ludzkiego, usługi poradnictwa psychologiczne-
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go w zakresie sportu, usługi psychiatryczne, usługi psycho-
logów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, 
usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi 
w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psy-
chicznego], usługi w zakresie oceny psychologicznej, usłu-
gi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, 
usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie testów 
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, 
analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, 
aromaterapia, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, 
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, 
fizjoterapia, hipnoterapia, opieka medyczna i zdrowotna, 
ocena kontroli wagi, konsultacje z dziedziny żywienia, in-
formacje dotyczące masażu, leczenie alergii, leczenie w za-
kresie kontroli wagi ciała, masaż, monitorowanie pacjentów, 
muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i ko-
gnitywnych, nadzór nad programami redukcji wagi, opieka 
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna 
związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z gło-
dówką, opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka 
zdrowotna związana z naturopatią, planowanie i nadzorowa-
nie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, 
planowanie programów odchudzających, planowanie rodzi-
ny, pomoc osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo zwią-
zane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, te-
rapia antynikotynowa, terapia mowy, terapia mowy i słuchu, 
terapia zajęciowa i rehabilitacja, udzielanie informacji na te-
mat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie 
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, 
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odży-
wiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez 
telefon, świadczenie usług w zakresie programów odchu-
dzania, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi 
ludźmi, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, 
udzielanie informacji związanych z suplementami diety i od-
żywczymi, usługi dietetyków, usługi domowej opieki zdro-
wotnej, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, 
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w za-
kresie odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi 
doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa 
w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane 
z odchudzaniem, usługi klinik medycznych i opieki zdrowot-
nej, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie 
muzykoterapii, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie 
leczenia uzależnień, usługi w zakresie leczenia nałogu pale-
nia, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie 
akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie 
krioterapii, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usłu-
gi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielę-
gniarskiej, usługi terapii autogenicznej, usługi terapeutyczne, 
usługi refleksologiczne, usługi klinik zdrowia, ziołolecznic-
two, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opie-
ki, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla 
ciała, usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie 
terapii zajęciowej, usługi w zakresie terapii za pomocą świa-
tła, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, 
usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, usłu-
gi w zakresie odchudzania, usługi psychodietetyków, usługi 
neuropsychologów, rehabilitacja i leczenie otępienia umy-
słowego, doradztwo psychologiczne i medyczne w zakresie 
usprawniania funkcji mózgu i neurobiologii mózgu, doradz-

two psychologiczne i medyczne w przypadkach braku kon-
centracji, zapominania słów, przeciążeniem mózgu, doradz-
two psychologiczne w zakresie szybkiego uczenia się.

(210) 476168 (220) 2017 09 05
(731) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) 

(531) 29.01.05
(510), (511) 38 usługi łączności w zakresie: telefonii 
komórkowej.

(210) 476213 (220) 2017 09 06
(731) TRZASKOWSKA ANNA DOROTA, Łódź
(540) kviatec

(531) 05.05.20, 05.05.21, 01.15.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 aparatura do kontrolowania temperatury, 
aplikacje komputerowe do pobrania, cyfrowe stacje mete-
orologiczne, czujniki, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy mete-
orologiczne, termohigrometry, termometry nie do celów 
medycznych, wilgotnościomierze.

(210) 476224 (220) 2017 09 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) POLMETIAZ
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetycz-
na i substancje przystosowane do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwal-
czania robactwa, fungicydy.

(210) 476228 (220) 2017 09 07
(731) CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) ZEO
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazien-
kowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, 
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty 
do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, bro-
dziki, natryski, krany, armatura sanitarna, zbiorniki do płuczek 
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ustępowych, instalacje i części instalacji wodno-kanalizacyj-
nej, zestawy podtynkowe instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
wanny łazienkowe.

(210) 476321 (220) 2017 09 10
(731) MEDINUTRILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) veno3fort

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 produkty uzupełniające 
dietę nie do celów leczniczych na bazie składników pepty-
dowych lub tłuszczy, środki zawierające witaminy i ekstrak-
ty roślinne nie do celów leczniczych na bazie składników 
peptydowych lub tłuszczy, 30  produkty uzupełniające dietę 
nie do celów leczniczych na bazie węglowodanów, środki 
zawierające witaminy i ekstrakty roślinne nie do celów lecz-
niczych na bazie węglowodanów.

(210) 477505 (220) 2017 10 10
(731) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH  

GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BALTIC PIPE PROJECT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03
(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, 4 gaz ziemny, skroplony gaz ziemny, paliwa, pa-
liwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa, produkty ropopochodne, 
dodatki niechemiczne do paliw, sprężony gaz ziemny CNG, 
skroplony gaz ziemny LNG, 6 rurociągi zasilające metalowe, 
zbiorniki metalowe do przechowywania paliw, przewody 
ciśnieniowe i rozdzielniki z metalu, rury metalowe doprowa-
dzające gaz, budowlane materiały metalowe, towary z metali 
nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, 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, kratownice, kołnierze 
metalowe i krany metalowe, 7 urządzenia do przetwarzania 
ropy, maszyny do użytku w dziedzinie prac poszukiwaw-
czych i eksploatacji źródeł energii, generatory gazu, maszyny 
i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, ma-
szyny dla przemysłu wydobywczego, dmuchawy do spręża-
nia, zasysania i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy 
naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, su-
szenia, urządzenia kontrolujące przepływ gazu (zawory gazo-
we), 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, 
35 usługi w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego 
gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, 
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych i umów 
dla osób trzecich w zakresie dystrybucji i magazynowania 
gazu, dostarczanie informacji handlowych, usługi informa-

cyjne i doradcze dotyczące taryf, analizy rynku, 37 usługi 
budowlane, naprawy systemów doprowadzania gazu, na-
prawy systemów rurociągów,  instalacja systemów rurocią-
gów, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystry-
bucji gazu, instalacja systemów rurociągów do przesyłania 
cieczy, budowa, instalacja, konserwacja i naprawy infrastruk-
tury do transportu gazu, w tym terminali gazu skroplonego 
i rurociągów, usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 
dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo 
i konserwacja w tym zakresie, usługi w zakresie górniczych 
robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i napra-
wy instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, 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 budowy i konserwacji 
rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania 
robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii 
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomuni-
kacyjno - przesyłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej 
wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi w zakresie 
telefonii stacjonarnej i ruchomej, usługi telegraficzne, usługi 
w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, usługi w zakre-
sie radiokomunikacji, 39 usługi zaopatrzenia osób trzecich 
w zakresie energii, magazynowanie, przesyłanie i dystrybu-
cja gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw ga-
zowych i ciekłych, ropy naftowej, usługi w zakresie transpor-
tu 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, 40 usługi w zakresie wytwa-
rzania energii, przetwarzanie gazu, przetwarzanie ropy naf-
towej i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania 
produktów rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, 
usługi w zakresie produkcji ciepła, skraplanie gazu ziemne-
go, filtracja gazów, obróbka gazu ziemnego, usługi dorad-
cze w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz 
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepsza-
nie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi 
inżynieryjne, usługi inżynieryjne w dziedzinie transportu 
gazu, zaopatrywania w gaz, ciepło i energię oraz używania 
gazu ziemnego, opracowywanie projektów technicznych, 
doradztwo techniczne w kwestiach transportu i magazy-
nowania gazów i cieczy, doradztwo energetyczne, usługi 
w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych 
i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budow-
lanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania 
urbanistycznego.

(210) 477574 (220) 2017 10 11
(731) ZEG-ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) CZAZ; mZAZ
(510), (511) 9 automatyczne urządzenia sygnalizacyjne, za-
bezpieczenia przepięciowe, rezystory dociążające, konwer-
tery elektryczne, cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe, 
podzespoły elektroniczne, zabezpieczenia niezależne prze-
pięciowe, elementy elektroniczne, zabezpieczenia napięcio-
we, zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne, zabezpieczenia 
przepięciowe o charakterystyce niezależnej, zabezpieczenia 
przepięciowe o charakterystyce zależnej, zabezpieczenia 
podnapięciwe do mierzenia napięcia fazowego, zabezpie-
czenia nadnapięciowe zabezpieczające przed zbyt niskim 
napięciem, zabezpieczenia częstotliwościowo-napięciowe 
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służące do zabezpieczeń napięciowych i częstotliwościo-
wych w energetycznych i przemysłowych systemach roz-
dzielczych, zabezpieczenia odległościowe podimpedancyj-
ne do zabezpieczenia linii elektroenergetycznych.

(210) 477651 (220) 2017 10 13
(731) SZOT ARKADIUSZ GUMEX PRODUCENT CZĘŚCI 

MOTORYZACYJNYCH, Piastów
(540) GUMEX experts in rubber parts production since 

1954...

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 12 tuleje gumowo-metalowe w postaci części 
samochodowych, poduszki gumowo-metalowe w postaci 
części samochodowych, 17 korki gumowe, osłony gumo-
we,tuleje gumowe, uszczelki gumowe, odboje gumowe,o-
słony gumowe, wycieraczki gumowe do szyb, pasy klinowe 
gumowe.

(210) 477681 (220) 2017 10 13
(731) ATRIUM PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROMENADA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.17, 17.05.21
(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez 
Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe, oraz administracja, organizacja 
i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, doradz-
two i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności 
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, mar-
keting, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, 
jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja 
handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej, praso-
wej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organi-
zowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz 
sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizo-
wanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów, rekla-
ma radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem 
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, 
zarządzanie halami targowymi i targowiskami, gromadze-
nie, systemizacja i udostępnianie komputerowych baz da-
nych, usługi rachunkowe, 36 administrowanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych 
i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek funduszy 

na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele 
niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych i usługowych, przeprowadzanie 
analiz finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, 
dokonywanie wycen finansowych, przekazywanie informa-
cji finansowych, przeprowadzanie operacji finansowych, 
sponsorowanie finansowe, świadczenie usług finansowych, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie 
informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczenio-
wych, prowadzenie kwest, zarządzanie nieruchomościami, 
usługi finansowania budowy nieruchomości, usługi inwe-
stycyjne w nieruchomości, usługi nadzorowania procesów 
inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osiedla miesz-
kaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finanso-
we w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie 
czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynaj-
mujących w celach prywatnych lub handlowych, wynajem 
powierzchni, w szczególności w kompleksie biurowym lub 
handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku nierucho-
mego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny nie-
ruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych 
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa 
w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie orga-
nizacją i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi 
w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie 
i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla 
osób trzecich, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingo-
wych, 41 usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywko-
wych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów, zjazdów, 
koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć, spekta-
kli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, 
usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne on-
-line książek i periodyków, publikowanie książek, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, poradnictwo zawodowe, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fo-
tografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw i im-
prez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organi-
zowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, 
organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin, 
prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie ka-
syn, kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub 
centrów rozrywki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzę-
tu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.

(210) 477719 (220) 2017 10 16
(731) KRUSZEWSKI KRZYSZTOF BORYS, KRUSZEWSKI 

KRZYSZTOF IGOR KRUSZEWSCY SELF PROTECTION 
SHOOTING ACADEMY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) 
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(531) 02.01.01, 23.01.25, 23.03.05, 26.04.01, 26.04.03
(510), (511) 41 usługi szkoleń w zakresie systemu walki 
bronią palną i wręcz w terenie zurbanizowanym opartego 
na metodologii uwzględniającej osiągnięcia nowoczesnej 
pedagogiki i psychologii.

(210) 477798 (220) 2017 10 20
(731) AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice
(540) gafas

(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi badania wzroku [zakłady optyczne].

(210) 477813 (220) 2017 10 17
(731) DRABPOL SPÓŁKA JAWNA P. DRABCZYŃSKI 

I WSPÓLNIK, Mykanów
(540) FAPsafety+
(510), (511) 9 aktywne wyświetlacze matrycowe, alarmy 
akustyczne, alarmy bezpieczeństwa, analizatory audio, anali-
zatory obrazu, analizatory pracy silnika, analizatory wieloka-
nałowe, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych 
(elektroniczna), aparatura do odczytywania kart, aparatura 
do odtwarzania obrazu, aparatura elektroniczna do zlanego 
sterowania, aparatura kontrolna do zarządzania sieci, apara-
tura łącznościowa, aparatura sygnalizacyjna, aparatura topo-
graficzna (elektroniczna), aplikacje komputerowe do pobra-
nia, aplikacje do sterowania pojazdami, aplikacje komputerowe 
do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, apli-
kacje komputerowe do sterowania automatycznym parko-
waniem, aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyj-
nych do pojazdów, aplikacje komputerowe do automatycznej 
kontroli jazdy do użytku w samochodach, aplikacje kompu-
terowe nawigacji audio-wideo do samochodu, automatycz-
ne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, 
automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne wy-
łączniki czasowe, bezprzewodowe przełączniki, bezprzewo-
dowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funk-
cjonowania, status urządzeń lub systemów elektrycznych 
i mechanicznych, bezprzewodowe sterowniki zdalnego mo-
nitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu systemów 
bezpieczeństwa, czytniki [sprzęt przetwarzania danych], 
centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania infor-
macji, danych, dźwięku lub obrazów, chipy, cyfrowe nośniki 
nagrywania danych, cyfrowe przyrządy pomiarowe do pul-
pitów sterowniczych, cyfrowe urządzenia interfejsowe au-
dio, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, 
części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, czujniki, 
czytniki kart, czytniki, dane zapisane elektronicznie i magne-
tycznie, dyski do rejestracji dźwięku, digitizery elektroniczne, 
diody świecące, elektroniczne ekrany dotykowe, elektronicz-
ne systemy nawigacyjne, elektroniczne jednostki sterujące, 
elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne kodowane 
karty z mikroprocesorem, elektroniczne moduły kodujące, 
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne panele wskaźni-
kowe, elektroniczne przyrządy i urządzenia sterujące nawi-
gacyjne i kontrolne, elektroniczne systemy dystrybucji sy-
gnałów audio/wideo, elektroniczne tablice wyświetlające, 
elektroniczne przyrządy i urządzenia zdalnego sterowania, 
elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, 
elektryczne lub elektroniczne moduły i panele kontrolno-
-sterujące, elektryczne pulpity sterownicze, elektryczne urzą-
dzenia połączeniowe, sterownicze i przełączające, filtry anty-

refleksyjne przystosowane do ekranów komputerowych, 
elektryczne wyłączniki automatyczne i samoczynne, elek-
tryczne ściemniacze światła, dyski kompaktowe [audio-wi-
deo], dyski kompaktowe [CD - ROM-y], dyski magnetyczne, 
dyski obliczeniowe, elektryczne tablice kontrolne, dystrybu-
tory dysków komputerowych, ekrany, głośniki, gniazdka, 
wtyczki i inne kontakty [elektryczne], gniazdka, wtyczki 
i inne kontakty [złącza elektryczne], karty z układem scalo-
nym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kom-
putery, komputery przenośne [podręczne], urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, magnetyczne karty identyfi-
kujące, mikroprocesory, modemy monitory [hardware kom-
puterowy], monitory [programy komputerowe], monitory 
ekranowe, napędy dyskowe [informatyka], dyski wstępnie 
zaprogramowane, napędy dysków do komputera, nośniki 
do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, do-
kumentacja komputerowa w formie elektronicznej, dotyko-
we panele sterowania, nośniki informacji (optyczne elektro-
niczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych), 
interaktywne oprogramowanie i systemy komputerowe, 
odbiorniki [audio i wideo], oprogramowanie komputerowe, 
instalacje do komunikacji elektronicznej, nagrane optyczne 
nośniki danych, pamięci komputerowe, procesory [centralne 
jednostki przetwarzania], procesory tekstu, dzwonki sygnali-
zacyjne, ekrany, programy komputerowe [software ładowal-
ny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe, nagrane publikacje elektroniczne [moduły 
ładowalne], radia samochodowe, taśmy do rejestracji dźwię-
ku, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, urządzenia 
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub mo-
nitorem, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
pokładowe], jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku 
w pojazdach, kamery do desek rozdzielczych, karty pamię-
ciowe, klawiatury wielofunkcyjne, komputerowe oprogra-
mowania użytkowe, komputerowe programy operacyjne, 
komputerowe urządzenia do programowania, komputer 
do pojazdów, komputery do zarządzania urządzeniami ste-
rującymi do pojazdów, konsole do sterowania urządzeniami 
i przyrządami oświetleniowymi, lampy sygnalizacyjne do ta-
blicy rozdzielczej, mechanizmy zdalnego sterowania, moni-
torujące urządzenia (elektryczne), monitory wyświetlające, 
minikomputery, nadajniki, 12 alarmowe systemy bezpie-
czeństwa do pojazdów, alarmy zdalne do pojazdów lądo-
wych, powietrznych i wodnych, części i akcesoria do pojaz-
dów lądowych, poruszania się na wodzie i w powietrzu, 
deski rozdzielcze, deski rozdzielcze do samochodów, 35 edy-
torskie usługi w dziedzinie reklamy, kolportaż próbek, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, przygoto-
wywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, agencje informacji 
handlowej, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, bada-
nia rynku, usługi porównywania cen, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji 
konsumenckiej, outsourcing jako doradztwo handlowe, ryn-
kowe badania, analizy kosztów, handlowe wyceny, organizo-
wanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
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godnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej 
bądź w sklepie lub hurtowni dotyczącej sprzedaży: urządzeń 
elektrycznych, urządzeń i sprzętu elektronicznego, urządzeń 
peryferyjnych i akcesoriów komputerowych, akcesoriów 
do monitorów, części komputerowych, urządzeń audiowizu-
alnych, oprogramowania komputerowych urządzeń i akce-
soriów do pojazdów, urządzeniami nawigacyjnymi, 37 zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, instalowanie, konserwacja 
i naprawy komputerów, naprawy i konserwacja urządzeń 
komputerowych, instalacja sprzętu audiowizualnego, insta-
lacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego w pojazdach, instalacja oprzyrządo-
wania, aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego, 
instalacja systemów zabezpieczających, instalacje wnętrz 
samochodowych na zamówienie, instalowanie wyposażenia 
samochodowego, naprawa i konserwacja modułów elektro-
nicznych, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego i elektronicznego, do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego 
dostarczanie [opracowywanie], elektroniczna konwersja 
danych lub programów, instalacje oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputero-
wego, odzyskiwanie danych komputerowych, programo-
wanie komputerów, projektowanie systemów komputero-
wych, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, instalacje oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie systemów komputerowych, wypożyczanie serwerów 
[hosting], usługi komputerowe ochrona antywirusowa, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi komputero-
we w zakresie ochrony antywirusowej, utrzymywanie, two-
rzenie stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowa-
nie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci komputerowe], 
badanie i doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, badania i opracowanie projektów technicznych, 
konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo specjalistyczne związane z oprogramo-
waniem komputerowym, doradztwo techniczne związane 
z programowaniem komputerów, instalacja, aktualizacja, 
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputero-
wego, 45 licencjonowanie programów komputerowych 
[usługi prawne], rejestrowanie nazw domen [usługi prawne].

(210) 477816 (220) 2017 10 17
(731) DRABPOL SPÓŁKA JAWNA P. DRABCZYŃSKI 

I WSPÓLNIK, Mykanów
(540) EyesOnRoad (EOR)
(510), (511) 9 aktywne wyświetlacze matrycowe, alarmy 
akustyczne, alarmy bezpieczeństwa, analizatory audio, anali-
zatory obrazu, analizatory pracy silnika, analizatory wieloka-
nałowe, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych 
(elektroniczna), aparatura do odczytywania kart, aparatura 
do odtwarzania obrazu, aparatura elektroniczna do zlanego 
sterowania, aparatura kontrolna do zarządzania sieci, apara-
tura łącznościowa, aparatura sygnalizacyjna, aparatura topo-
graficzna (elektroniczna), aplikacje komputerowe do pobra-
nia, aplikacje do sterowania pojazdami, aplikacje komputerowe 
do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, 
aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym par-
kowaniem, aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyj-

nych do pojazdów, aplikacje komputerowe do automatycz-
nej kontroli jazdy do użytku w samochodach, aplikacje 
komputerowe nawigacji audio-wideo do samochodu, auto-
matyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojaz-
dów, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatycz-
ne wyłączniki czasowe, bezprzewodowe przełączniki, 
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania 
i kontroli funkcjonowania, status urządzeń lub systemów 
elektrycznych i mechanicznych, bezprzewodowe sterowniki 
zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu 
systemów bezpieczeństwa, czytniki [sprzęt przetwarzania 
danych], centralne jednostki przetwarzające do przetwarza-
nia informacji, danych, dźwięku lub obrazów, chipy, cyfrowe 
nośniki nagrywania danych, cyfrowe przyrządy pomiarowe 
do pulpitów sterowniczych, cyfrowe urządzenia interfejsowe 
audio, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesa-
mi, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, czujniki, 
czytniki kart, czytniki, dane zapisane elektronicznie i magne-
tycznie, dyski do rejestracji dźwięku, digitizery elektroniczne, 
diody świecące, elektroniczne ekrany dotykowe, elektronicz-
ne systemy nawigacyjne, elektroniczne jednostki sterujące, 
elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne kodowane 
karty z mikroprocesorem, elektroniczne moduły kodujące, 
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne panele wskaźni-
kowe, elektroniczne przyrządy i urządzenia sterujące nawi-
gacyjne i kontrolne, elektroniczne systemy dystrybucji sy-
gnałów audio/wideo, elektroniczne tablice wyświetlające, 
elektroniczne przyrządy i urządzenia zdalnego sterowania, 
elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, 
elektryczne lub elektroniczne moduły i panele kontrolno-
-sterujące, elektryczne pulpity sterownicze, elektryczne urzą-
dzenia połączeniowe, sterownicze i przełączające, filtry anty-
refleksyjne przystosowane do ekranów komputerowych, 
elektryczne wyłączniki automatyczne i samoczynne, elek-
tryczne ściemniacze światła, dyski kompaktowe [audio-wi-
deo], dyski kompaktowe [CD - ROM-y], dyski magnetyczne, 
dyski obliczeniowe, elektryczne tablice kontrolne, dystrybu-
tory dysków komputerowych, ekrany, głośniki, gniazdka, 
wtyczki i inne kontakty [elektryczne], gniazdka, wtyczki 
i inne kontakty [złącza elektryczne], karty z układem scalo-
nym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kom-
putery, komputery przenośne [podręczne], urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, magnetyczne karty identyfi-
kujące, mikroprocesory, modemy monitory [hardware kom-
puterowy], monitory [programy komputerowe], monitory 
ekranowe, napędy dyskowe [informatyka], dyski wstępnie 
zaprogramowane, napędy dysków do komputera, nośniki 
do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, do-
kumentacja komputerowa w formie elektronicznej, dotyko-
we panele sterowania, nośniki informacji (optyczne elektro-
niczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych), 
interaktywne oprogramowanie i systemy komputerowe, 
odbiorniki [audio i wideo], oprogramowanie komputerowe, 
instalacje do komunikacji elektronicznej, nagrane optyczne 
nośniki danych, pamięci komputerowe, procesory [centralne 
jednostki przetwarzania], procesory tekstu, dzwonki sygnali-
zacyjne, ekrany, programy komputerowe [software ładowal-
ny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe, nagrane publikacje elektroniczne [moduły 
ładowalne], radia samochodowe, taśmy do rejestracji dźwię-
ku, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, urządzenia 
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub mo-
nitorem, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
pokładowe], jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku 
w pojazdach, kamery do desek rozdzielczych, karty pamię-
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ciowe, klawiatury wielofunkcyjne, komputerowe oprogra-
mowania użytkowe, komputerowe programy operacyjne, 
komputerowe urządzenia do programowania, komputer 
do pojazdów, komputery do zarządzania urządzeniami ste-
rującymi do pojazdów, konsole do sterowania urządzeniami 
i przyrządami oświetleniowymi, lampy sygnalizacyjne do ta-
blicy rozdzielczej, mechanizmy zdalnego sterowania, moni-
torujące urządzenia (elektryczne), monitory wyświetlające, 
minikomputery, nadajniki, 12 alarmowe systemy bezpie-
czeństwa do pojazdów, alarmy zdalne do pojazdów lądo-
wych, powietrznych i wodnych, części i akcesoria do pojaz-
dów lądowych, poruszania się na wodzie i w powietrzu, 
deski rozdzielcze, deski rozdzielcze do samochodów, 35 edy-
torskie usługi w dziedzinie reklamy, kolportaż próbek, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, przygoto-
wywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, agencje informacji 
handlowej, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, bada-
nia rynku, usługi porównywania cen, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji 
konsumenckiej, outsourcing jako doradztwo handlowe, ryn-
kowe badania, analizy kosztów, handlowe wyceny, organizo-
wanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej 
bądź w sklepie lub hurtowni dotyczącej sprzedaży: urządzeń 
elektrycznych, urządzeń i sprzętu elektronicznego, urządzeń 
peryferyjnych i akcesoriów komputerowych, akcesoriów 
do monitorów, części komputerowych, urządzeń audiowizu-
alnych, oprogramowania komputerowych urządzeń i akce-
soriów do pojazdów, urządzeniami nawigacyjnymi, 37 zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, instalowanie, konserwacja 
i naprawy komputerów, naprawy i konserwacja urządzeń 
komputerowych, instalacja sprzętu audiowizualnego, insta-
lacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego w pojazdach, instalacja oprzyrządo-
wania, aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego, 
instalacja systemów zabezpieczających, instalacje wnętrz 
samochodowych na zamówienie, instalowanie wyposażenia 
samochodowego, naprawa i konserwacja modułów elektro-
nicznych, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego i elektronicznego, do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego do-
starczanie [opracowywanie], elektroniczna konwersja danych 
lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, odzyskiwa-
nie danych komputerowych, programowanie komputerów, 
projektowanie systemów komputerowych, konserwacja opro-
gramowania komputerowego, konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych kom-
puterowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie systemów komputerowych, wypo-
życzanie serwerów [hosting], usługi komputerowe ochrona 
antywirusowa, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 

usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, 
utrzymywanie, tworzenie stron internetowych dla osób trze-
cich, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów 
[sieci komputerowe], badanie i doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, badania i opracowanie pro-
jektów technicznych, konsultacje w zakresie sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne 
związane z oprogramowaniem komputerowym, doradztwo 
techniczne związane z programowaniem komputerów, in-
stalacja, aktualizacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, 45 licencjonowanie programów 
komputerowych [usługi prawne], rejestrowanie nazw do-
men [usługi prawne].

(210) 477846 (220) 2017 10 18
(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) Karafka Lazurowa Vodka

(531) 25.01.01, 25.01.05, 26.11.01, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 477847 (220) 2017 10 18
(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) Karafka Carycy Vodka

(531) 25.01.01, 25.01.05, 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 477849 (220) 2017 10 18
(731) AJR MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Papowo Toruńskie
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(540) Suprol

(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 nawozy, mieszanki nawozów, nawozy i użyź-
niacze, kompost, środki zwiększające plony upraw, obornik 
organiczny, nawozy organiczne, mieszanki kompostowe 
wzbogacone substancjami organicznymi, organiczne prosz-
ki i preparaty do ulepszania gleby, dodatki glebowe, polep-
szacze do gleby, środki poprawiające glebę, środki poprawia-
jące kondycję gleby, mulcz do wzbogacania gleby [nawóz].

(210) 477861 (220) 2017 10 18
(731) DROBNY BOGUSŁAW, Jordanów;
DABEK PIOTR, Doncaster, GB
(540) VENICCI
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach pro-
duktów dla celów sprzedaży, reklama, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewi-
zyjne, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to-
wary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży: wózków 
w tym wózków dziecięcych, fotelików bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, pokryć wózków dziecięcych spacero-
wych, wózków dziecięcych spacerowych, pokryć wózków 
dziecięcych, budek do wózków dziecięcych, budek do wóz-
ków dziecięcych spacerowych parasoli, parasolek, plecaków, 
siatek na zakupy, toreb na kółkach, toreb na zakupy, toreb 
podróżnych, toreb turystycznych, toreb plażowych, toreb 
na akcesoria do przewijania, nosidełek do noszenia dzieci, 
aktówek, portfeli, portmonetek, torebek, kuferków, kuferków 
na kosmetyki [puste], plecaków, skórzane smycze, mebli, me-
bli dla dzieci, łóżek, łóżeczek dziecięcych, kołysek, przewijaki 
dla niemowląt, materacy, chodziki dla dzieci, wysokie krzesła 
dla dzieci, figurki [statuetki] z drewna, wosku lub tworzyw 
sztucznych, kojce dla dzieci, wyroby koszykarskie, kwietni-
ki [meble], lustra [meble], poduszki, pościel, oprócz bielizny 
pościelowej, skrzynie [paki] niemetalowe, śpiwory, balony 
do zabawy, domki dla lalek, wózki dla lalek, gry automatycz-
ne lub na żetony, huśtawki, karty do gry, ubranka dla lalek, 
łóżka dla lalek, łamigłówki, układanki, gry, zabawki, klocki 
do zabawy, meble do domków dla lalek, bielizna osobista, 
biustonosze, bielizna wchłaniająca pot, buty, chusty [odzież], 
czapki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], getry, kalosze, 
kamizelki, kaptury [odzież], kombinezony, koszule, kurtki 
[odzież], krawaty, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, 
odzież wodoodporna, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie 
[odzież], paski [odzież], płaszcze, palta, poncza, prochowce, 
rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, skarpetki, 
odzież z imitacji skóry, nakrycia głowy, stroje na maskaradę, 
piżamy, pończochy, rajstopy, spodnie, spódnice, odzież, ko-
szulki z nadrukami, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
w sklepie lub hurtowni z: wózkami w tym wózkami dzie-
cięcymi, elementami i wyposażenia do wózków, fotelikami 
i pasami bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełkami dla dzieci, 
parasolami, plecakami, torbami, meblami w tym meblami 
dla dzieci, materacami, poduszkami, pościelą i poszwami, 
zabawkami oraz grami i towarami dla dzieci, odzieżą płasz-
czami, piżamami, rękawiczkami, koszulkami.

(551) wspólne prawo ochronne

(210) 477870 (220) 2017 10 18
(731) Accord Healthcare Limited, North Harrow, GB
(540) ATROLAK
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, środki 
przeciwpsychotyczne, preparaty farmaceutyczne do lecze-
nia schizofrenii, preparaty farmaceutyczne do leczenia cho-
roby dwubiegunowej.

(210) 477979 (220) 2017 10 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY MEAT BAR 
DROBIOWY 100% Z IMBIREM I LIMONKĄ WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA 13,5 g W JEDNYM BATONIE 
27% dziennego zapotrzebowania OBNIŻONA 
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SOLI BEZ DODATKU 
GLUTAMINIANU SODU I FOSFORANÓW

(531) 05.01.05, 05.03.02, 05.07.12, 05.11.02, 24.17.05, 24.17.25, 
25.01.01, 26.11.01, 26.11.14, 26.13.01, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kieł-
baski, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 477980 (220) 2017 10 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY MEAT BAR 
WIEPRZOWY 100% Z PAPRYKĄ CHIPOTLE WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA 13,5 g W JEDNYM BATONIE 
27% dziennego zapotrzebowania OBNIŻONA 
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SOLI BEZ DODATKU 
GLUTAMINIANU SODU I FOSFORANÓW

(531) 05.01.05, 05.03.02, 05.07.01, 24.17.05, 24.17.25, 25.01.01, 
26.11.01, 26.11.14, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kieł-
baski, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 477981 (220) 2017 10 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) SOKOŁÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY MEAT BAR 
WOŁOWY 100% Z TRZEMA PIEPRZAMI WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA 13,5 g W JEDNYM BATONIE 
27% dziennego zapotrzebowania OBNIŻONA 
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SOLI BEZ DODATKU 
GLUTAMINIANU SODU I FOSFORANÓW

(531) 05.01.05, 05.03.02, 25.01.01, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.14, 
24.17.05, 24.17.25, 05.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kieł-
baski, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 477987 (220) 2017 10 20
(731) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska
(540) LF LENITIF

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, arty-
kuły do pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub tworzyw 
sztucznych, 25 odzież.

(210) 477989 (220) 2017 10 20
(731) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska
(540) FIGL

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, arty-
kuły do pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub tworzyw 
sztucznych, 25 odzież.

(210) 478001 (220) 2017 10 20
(731) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska
(540) n.neat

(531) 27.05.01, 27.05.01, 27.05.21, 26.04.01
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, arty-
kuły do pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub tworzyw 
sztucznych, 25 odzież.

(210) 478002 (220) 2017 10 20
(731) KONIECZNA MARZENA MARZENIA, Wysoka
(540) M.K. DREAM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej na-
stępujących towarów: odzież, obuwie, artykuły  spożywcze, 
napoje, wyroby tytoniowe.

(210) 478004 (220) 2017 10 20
(731) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska
(540) GLOBALTEX

(531) 01.05.01, 27.05.01
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, arty-
kuły do pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub tworzyw 
sztucznych, 25 odzież.

(210) 478012 (220) 2017 10 20
(731) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska
(540)  V VENATON

(531) 27.05.01, 27.05.04, 24.17.10, 24.17.11
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, artyku-
ły do pakowania z papieru i/lub z kartonu i/ lub z tworzyw 
sztucznych, 25 odzież.

(210) 478014 (220) 2017 10 20
(731) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska
(540) visent discover your wild side

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, artyku-
ły do pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub z tworzyw 
sztucznych, 25 odzież.

(210) 478124 (220) 2017 10 23
(731) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
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(540) AloeNasin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty wita-
minowe, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], leki dla ludzi, 
preparaty witaminowe, leki pomocnicze [wspierające] do ce-
lów medycznych, leki wzmacniające, odżywcze suplementy 
diety, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty do irygacji do celów 
medycznych.

(210) 478195 (220) 2017 10 25
(731) SAWICKI SŁAWOMIR, SAWICKI PAWEŁ JUBILER 

SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) GOLDEN GLOVES

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bluzy sportowe, bluzy sportowe z kaptu-
rem, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki i czapecz-
ki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe, koszule 
sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule 
z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krót-
kimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki sportowe, 
kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe, odzież, 
odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki sportowe, 
spodenki bokserskie, spodnie sportowe, spodnie sportowe 
pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku 
sportowego, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], stroje 
sportowe, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku 
sportowego, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, bokser-
skie worki treningowe, gruszki bokserskie dla dzieci, gruszki 
bokserskie na sprężynie, ławki do użytku sportowego, maski 
osłaniające twarz, do użytku sportowego, nadmuchiwane 
worki bokserskie, nagolenniki [artykuły sportowe], nagolen-
niki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku sportowe-
go, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nogi 
[artykuły sportowe], obręcze sportowe, ochraniacze amorty-
zujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze 
brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użyt-
ku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, 
ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze 
na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę pier-
siową do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowe-
go, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze 
na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce 
przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg 
do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku sporto-
wego, ochrona na pięści [artykuły sportowe], pasy do podno-
szenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki sportowe, rękawice 
bokserskie, ringi bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy 
na rowerze, torby przystosowane do noszenia sprzętu spor-
towego, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sporto-
wego, trampoliny [artykuły sportowe], 35 sprzedaż detalicz-
na i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) 
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, 
w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłko-

wa następujących towarów: bluzy sportowe, bluzy sporto-
we z kapturem, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki 
i czapeczki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe, 
koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, 
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki 
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki spor-
towe z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki 
sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe, 
odzież, odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki 
sportowe, spodenki bokserskie, spodnie sportowe, spodnie 
sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniacza-
mi do użytku sportowego, sportowe nakrycia głowy [inne 
niż kaski], stroje sportowe, szorty sportowe, szorty z ochra-
niaczami do użytku sportowego, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, bokserskie worki treningowe, gruszki bokserskie 
dla dzieci, gruszki bokserskie na sprężynie, ławki do użytku 
sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowe-
go, nadmuchiwane worki bokserskie, nagolenniki [artykuły 
sportowe], nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki 
do użytku sportowego, naramienniki do użytku sportowe-
go, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obręcze sporto-
we, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły 
sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego, 
ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dło-
ni do użytku sportowego, ochraniacze na gardło do użytku 
sportowego, ochraniacze na goleń do użytku sportowe-
go, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowe-
go, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze 
na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na pięści 
[artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artyku-
ły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użyt-
ku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego, 
ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona na pięści 
[artykuły sportowe], pasy do podnoszenia ciężarów [arty-
kuły sportowe], piłki sportowe, rękawice bokserskie, ringi 
bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, torby 
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby spe-
cjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny 
[artykuły sportowe], udzielanie porad handlowych konsu-
mentom, promocja sprzedaży.

(210) 478272 (220) 2017 10 26
(731) SZCZEŚNIAK RAFAŁ, Warszawa
(540) PTYŚ napój gazowany o smaku pomarańczowym

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.11, 05.07.22
(510), (511) 32 napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, 
soki, wody stołowe.

(210) 478294 (220) 2017 10 27
(731) MAJCHRZYK MIROSŁAW RESTAURACJA HOTEL 

LEŚNY DWÓR, Radom
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(540) Leśny Dwór

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 01.01.01, 01.01.04, 26.11.03, 
26.11.06, 26.11.07

(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, kul-
turalnych, rekreacyjnych, sportowych, usługi organizowania 
sympozjów, zjazdów, seminariów, konferencji, kongresów, 
kursów i balów, organizowanie imprez edukacyjnych, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
organizowanie imprez i konkursów o charakterze sporto-
wym, usługi związane z organizacją wypoczynku, popula-
ryzowanie sportu, informacja o imprezach rozrywkowych, 
rekreacyjnych, telefoniczne udzielanie informacji o impre-
zach kulturalnych, rozrywkowych, o organizowanych konfe-
rencjach, seminariach, zjazdach oraz w zakresie organizacji 
wypoczynku, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie re-
stauracji, kawiarni kafeterii, winiarni, pubów, organizowanie 
i obsługa bankietów, przyjęć i imprez okolicznościowych 
w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, narady, przygotowywanie posiłków i dań 
na zamówienie, catering, usługi hoteli, moteli, pensjonatów, 
usługi w zakresie rezerwacji kwater i miejsc hotelowych.

(210) 478386 (220) 2017 10 30
(731) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) WSPIERAMY EMOCJE
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bilety, biuletyny informacyjne, 
bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], etykie-
ty, formularze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, karton, 
karty, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, mapy 
geograficzne, materiały drukowane, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], no-
tatniki [notesy], ołówki, papier, periodyki [czasopisma], pió-
ra i długopisy [artykuły biurowe], prospekty, rysunki, szyldy 
z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki do książek, kupony, 
rachunki, faktury, taśmy papierowe, 35 administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa. fakturo-
wanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, po-
kazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama każdego typu, w tym reklama on-line, rozpowszech-
nianie reklam, statystyczne zestawienia, telemarketing, 
tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcyjne, usługi 
marketingowe, organizowanie promocji wszelkiego typu, 
organizowanie programów lojalnościowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, dystrybucja materiałów 

reklamowych i promocyjnych wszelkiego typu, w tym w po-
staci elektronicznej, organizowanie i prowadzenie aukcji, 
w tym internetowych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, hazard, usługi hazardowe on-line, usługi zwią-
zane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, 
bukmacherstwo (przyjmowanie zakładów na wyścigi kon-
ne), gry oferowane on-line, gry internetowe, zakłady, zakłady 
konne, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
organizacja gier, organizowanie i prowadzenie gier i konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych także za pośrednic-
twem Internetu, publikacja broszur, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie arkuszy informacyj-
nych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie ulo-
tek, publikowanie plakatów, rozrywka interaktywna, rozryw-
ka on-line, rozrywka interaktywna on-line, usługi w zakresie 
zakładów piłkarskich, usługi rozrywkowe dostarczane przez 
Internet, usługi rozrywkowe, organizowanie loterii, organi-
zowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism publiko-
wanie i redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi rozrywkowe wynajem urządzeń 
do gier, rozrywka interaktywna, w tym także on-line.

(210) 478474 (220) 2017 10 31
(731) POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA 

BUDOWNICTWA, Warszawa
(540) Targi Edukacji Budowlanej

(531) 07.01.24, 21.01.25, 26.04.01, 26.05.04, 26.15.11, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, organi-
zowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach han-
dlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, imprez biznesowych, informacja 
i doradztwo handlowe, organizowanie sprzedaży w trybie 
przetargów publicznych, 36 usługi obrotu nieruchomo-
ściami, agencji nieruchomościowych, informacja i doradz-
two finansowe, inwestowania i nieruchomości, wycena 
nieruchomości, przetargi na prace remontowo budowlane 
i inwestycyjne, wynajmowanie mieszkań i nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, 
remontowo-budowlane, kamieniarskie, montaż materiałów 
budowlanych, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, 
montaż rusztowań, wykonywanie robót budowlanych, 
wznoszenie konstrukcji budowlanych, usługi murarskie, 
usługi malarskie, wykonywanie robót wykończeniowych 
w budynkach, blacharstwo, uszczelnianie, wypożyczanie 
i wynajmowanie sprzętu budowlanego, usługi wykonywa-
nia instalacji budowlanych, usługi naprawy instalacji budow-
lanych, murowanie, malowanie, lakierowanie, doradztwo in-
żynieryjne, usługi instalacji i konserwacji maszyn, informacja 
i doradztwo budowlane, doradztwo inżynieryjne w zakresie 
budownictwa, doradztwo inżynieryjne jako usługi budowla-
ne, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o eduka-
cji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, 
sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, balów, przyjęć, or-
ganizowanie wystaw edukacyjnych,  organizowanie i obsłu-
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ga seminariów, kongresów, sympozjów, konferencji, spotkań, 
szkoleń, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konkursów 
o charakterze rozrywkowym i edykacyjnym, publikowania 
tekstów, organizacja wystaw, targów edukacyjnych, organi-
zowanie i obsługa szkoleń biznesowych, treningów bizne-
sowych, wystaw edukacyjno - kulturalnych, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów (szkolenia), wydawnictwa, kształ-
cenie praktyczne [pokazy], instruktaże w zakresie nierucho-
mości, budownictwa, szkoleń, projektowania, organizacja 
imprez kulturalnych i naukowych, 42 usługi projektowania 
budynków, konstrukcji, projektowanie dekoracji wnętrz, 
doradztwo architektoniczne, projektowanie pomieszczeń, 
projektowanie wystroju i wyposażenia wnętrz, projekty 
i projektowanie architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, 
doradztwo technologiczne, projektowe, projektowanie 
techniczne, projektowanie budynków, konstrukcji i wnętrz 
budynków, projektowanie instalacji i urządzeń przemysło-
wych, usługi architektoniczne.

(210) 478705 (220) 2017 11 08
(731) BGK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FUNDUSZ MIESZKAŃ NA WYNAJEM

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania 
marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, fotokopiowanie, in-
formacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja komputero-
wych baz danych, marketing, doradztwo dotyczące organi-
zowania działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo 
handlowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, prognozy ekonomiczne, public relations, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sekre-
tarskie, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, 
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy 
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa 
majątku nieruchomego, usługi finansowe, wycena finanso-
wa (ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości), inwestycje 
kapitałowe, informacje finansowe, usługi finansowej likwi-
dacji przedsiębiorstw, oszacowanie i wycena majątku nieru-
chomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajem 
mieszkań, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchome-

go, ściąganie czynszów, tworzenie funduszów inwestycyj-
nych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nierucho-
mości), zarządzanie finansami, zaopatrzenie osób trzecich 
w nieruchomości budynkowe/lokale mieszkalne, 37 budow-
nictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie 
budynków od zewnątrz, doradztwo inżynieryjne (budownic-
two), informacja budowlana, instalacja, konserwacja i napra-
wy maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji, wind, dźwigów, sieci wodno-kanalizacyjnych, 
szyb, konserwacja i naprawy komputerów, nadzór budow-
lany, rozbiórka budynków, wynajem sprzętu budowlanego, 
42 usługi architektoniczne, doradztwo architektoniczne, do-
radztwo w zakresie planowania zużycia energii, digitalizacja 
dokumentów (skanowanie), doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie projek-
towania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie 
(opracowywanie) wyszukiwarek internetowych, wypożycza-
nie serwerów (hosting), inżynieria techniczna, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, 
opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnia-
nie miejsca na serwerach (strony internetowej), usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, wypożyczanie komputerów.

(210) 478731 (220) 2017 11 08
(731) Dansk Supermarked A/S, Hojbjerg, DK
(540) GO EKO

(531) 03.07.21, 03.07.24, 24.17.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, jaja ptasie i produkty z jaj, 
nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki 
do kiełbas, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, 
owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne-
,dania gotowe, liofilizowane, mrożone i  wytrawne przeką-
ski – wszystkie na bazie owoców, warzyw, wędlin, ryb lub 
owoców morza, 30 dania gotowe, liofilizowane, mrożone 
i  wytrawne przekąski  wszystkie na bazie pieczywa, maka-
ronu, ryżu, produktów zbożowych, ciast, czekolady, wypie-
ki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych to-
warów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 karmy i pasze 
dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i leśne, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, 
piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napo-
jów, 33 cydr, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych.

(210) 478990 (220) 2017 11 15
(731) ICG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) GRADI
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania marketingo-
we, informacja handlowa, informacja o działalności gospo-
darczej, materiały reklamowe, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych i reklamowych, rozlepianie plakatów rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd 
prasy, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, druków, 
próbek, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publi-
kowanie tekstów sponsorowanych przygotowywanie rekla-
my prasowej, reklamy telewizyjne, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlo-
we, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie 
badań rynkowych w celach handlowych lub reklamowych, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
sprzedaż w zakresie towarów takich jak: publikacje, wydaw-
nictwa reklamowe, katalogi branżowe, czasopisma, broszury, 
foldery, ulotki, prospekty, druki, 43 usługi rezerwacji hoteli, 
usługi rezerwacji pokoi, pośrednictwa, jak również wynajmu 
mieszkań wakacyjnych i apartamentów na pobyt czasowy, 
udostępnianie miejsc na campingu, zakwaterowanie i zapro-
wiantowanie gości, usługi domu wypoczynkowego w zakre-
sie zakwaterowania i gastronomii.

(210) 479044 (220) 2017 11 16
(731) DONALD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DONALD

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.06
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, badania biznesowe, badania 
rynkowe, reklama pocztowa, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, obróbka tekstów, 
opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron 
internetowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych 
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi 
reklamowe, rejestracja domen internetowych, oferowanie 
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego: sprzęt kom-
puterowy, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe, sor-
towanie danych w bazach komputerowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, 
próbki], reklamy, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja komputerowych baz danych 
w tym zbieranie reklam w celu umieszczania ich w Internecie 
w formie stron internetowych, usługi promocyjne oraz usługi 
marketingowe, badania mediów, usługi doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące reklamy i mediów, pośrednictwo handlowe 
w zakresie sprzedaży, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama „płać 
za klikniecie”, reklama telewizyjna, reklama radiowa, usługi 
przeglądu prasy, 38 łączność poprzez terminale komputero-
we, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za po-
średnictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, 
internetowy serwis informacyjny, usługi poczty elektronicz-

nej, usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji, połą-
czenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, telefonia komórkowa, usługi 
telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu 
i danych, usługi portalu internetowego w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji i danych, transfer strumie-
niowy danych, transfer plików cyfrowych, usługi telekonfe-
rencyjne, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, 
usługi programowania komputerowego, administrowanie 
sieciowymi stronami komputerowymi, analizy systemów 
komputerowych, instalacje oprogramowania komputero-
wego, komputerowe zarządzanie plikami, aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, powielanie oprogramowania 
komputerowego, programowanie, projektowanie systemów 
komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, 
ogłoszenia elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja 
oprogramowania komputerowego, powielanie komputero-
we, projektowanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie systemów komputerowych.

(210) 479054 (220) 2017 11 16
(731) NETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) NetCom

(531) 27.05.01, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.11, 26.11.01, 03.13.08, 
29.01.14

(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, anteny, audiowizualne 
urządzenia do nauki, urządzenia do ładowania baterii, bate-
rie słoneczne, elektryczne bezpieczniki, cewki elektryczne, 
aparaty do rejestrowania czasu, czytniki optyczne, drukarki 
komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski 
optyczne, dyski optyczne kompaktowe, dyskietki, dzwonki 
alarmowe elektryczne, ekrany projekcyjne, głośniki, aparatu-
ra do przetwarzania informacji, kable elektryczne, kalkulatory, 
karty magnetyczne, kasy rejestrujące, klawiatury komputero-
we, komputery, kondensatory, lasery nie do celów medycz-
nych, liczniki, lutownice, kolby do lutowania elektryczne, 
maszyny liczące, mikroprocesory, modemy, monitory, myszy, 
neony reklamowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki 
informacji optyczne, obwody drukowane, obwody scalone, 
odbiorniki audio, video, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
ograniczniki elektryczne, pamięci komputerowe, urządzenia 
liczące i sortujące pieniądze, pióra elektroniczne, plotery, 
urządzenia pomiarowe, aparatura do pomiarów precyzyj-
nych, półprzewodniki, procesory, programy komputerowe 
systemu operacyjnego, programy komputerowe, prostowni-
ki prądu, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przełączniki, 
przewody elektryczne, refraktometry, aparatura do rejestracji 
dźwięku, skanery, skrzynki akumulatorowe, software, opro-
gramowanie, stacje taśm magnetycznych, sterowniki, tablice 
połączeń, tablice rozdzielcze, włókna optyczne, wskaźniki 
stosowane w elektryczności, wtyczki, gniazdka elektryczne, 
wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w prze-
myśle lub wojsku, wyłączniki elektryczne, wzmacniacze, zaci-
ski, zaciski przewodów, złącza do przewodów elektrycznych, 
złącza elektryczne, aparaty telefoniczne, telefony komór-
kowe, aparaty radiowe i telewizyjne, urządzenia i instalacje 
multimedialne do przetwarzania i przekazywania informacji, 
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części i osprzęt do nich, 36 dzierżawa nieruchomości, usługi 
udzielania kaucji i gwarancji na zlecenie osób trzecich, osza-
cowanie wartości dla celów fiskalnych, pośrednictwo kupna-
-sprzedaży nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji, 
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
37 usługi związane z budową budynków, dróg, mostów, 
zapór, linii przemysłowych, doradztwo budowlane, nadzór 
techniczny, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi 
związane z naprawami i utrzymaniem obiektów w ciągłej 
używalności, 38 usługi w zakresie przesyłania wiadomości 
voit ower IP i telefonii komórkowej, komunikacja mobilna, 
w tym Internet, 41 doradztwo zawodowe, tłumaczenia, 
42 badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, badania 
z zakresu fizyki, projektowanie konstrukcji, programowanie 
komputerów, projektowanie techniczne, testowanie mate-
riałów, wypożyczanie komputerów, instalacja i wykonaw-
stwo oprogramowania komputerowego, usługi związane 
z okablowaniem strukturalnym, projektowanie systemów 
komputerowych, 45 badania prawne, usługi w zakresie sto-
sowania patentów świadczone na rzecz osób trzecich, pora-
dy dotyczące własności przemysłowej, usługi prawnicze.

(210) 479095 (220) 2017 11 17
(731) CHWIST PAWEŁ GOSPODARSTWO OGRODNICZE 

BYLINOWY RAJ, Starcza
(540) www.BYLINOWYRAJ.pl

(531) 05.05.20, 25.01.25, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 26.04.01, 
29.01.15

(510), (511) 31 rośliny, sadzonki, nasiona, cebulki i rozsady 
do hodowli roślin, orzechy, kwiaty, trawy, zioła ogrodowe 
świeże, krzewy, drzewa.

(210) 479151 (220) 2017 11 17
(731) ZGLINICKI MARCIN USM, Czernikowo
(540) USM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 40 obróbka metali.

(210) 479182 (220) 2017 11 20
(731) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków
(540) made in MAŁOPOLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aplikacje 
do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do po-
brania, automatyczne sekretarki, automatyczne systemy 
kontroli dostępu, banki energii, centrale telefoniczne, nośniki 
pamięci, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne urzą-
dzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, 16 adresatki, 
akwarele, albumy, aplikacje z papieru, artykuły do pisania 
i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, arty-
kuły piśmiennicze, atlasy, bloki [artykuły papiernicze], bilety 
wstępu, bony broszury, czasopisma branżowe, czasopisma 
o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, fotografie, gazety, 
kalkomanie ścienne, karton opakowaniowy, katalogi, karty 
informacyjne, koperty, kupony, książki, mapy, materiały dru-
kowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materia-
ły piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały instruktażo-
we i szkoleniowe, obrazy, papier i karton, torby papierowe, 
plakaty, pocztówki, przemysłowy papier i karton, pudełka, 
szablony [artykuły piśmienne], szablony znakowania, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 aktówki, aktówki wyko-
nane ze skóry, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże po-
dróżne, chusty do noszenia niemowląt, duże lekkie torby 
sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne 
ze sztywnej skóry, dyplomatki, etui, futerały na dokumenty, 
kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, laski, kijki marszowe 
i trekkingowe, laski ratanowe, małe damskie torebki, małe 
plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, odzież 
dla zwierząt, opaski skórzane, parasolki i parasole, paski, ple-
caki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, rzemie-
nie, sakwy, saszetki biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, 
torby, torebki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, 25 akcesoria na szyję, apaszki, apaszki 
[chusty], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, 
bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, 
bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi ręka-
wami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy 
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, 
chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty 
noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na gło-
wę, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez dasz-
ków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki 
[nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, 
daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne stroje, dłu-
gie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina 
[odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, 
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie 
termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i ma-
łych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze 
przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety, 
kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe 
[playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kom-
binezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do bie-
gania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety 
odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, 
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebiera-
nych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy ką-
pielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, ko-
szulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, 
koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki 
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sporto-
we do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, ko-
szulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki 
na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki 
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bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki pucho-
we, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, 
kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie su-
kienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, mę-
skie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i ka-
mizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki 
na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, 
obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie 
wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców sa-
mochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastycz-
na, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielo-
we, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, ręka-
wiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, spódnice, spód-
nico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje 
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach 
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubra-
nia], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], turbany, woalki, 
welony [odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, 
28 artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artyku-
ły myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, au-
tomaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bańki mydla-
ne [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], 
biżuteria zabawkowa, bloki startowe [artykuły sportowe], 
bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły 
sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń za-
bawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przy-
mocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, 
czapki karnawałowe, deski do paddleboardingu, deski 
do pływania, deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, 
domki do zabawy, drobne upominki rozdawane podczas 
przyjęcia, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, 
dzwonki na choinkę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany 
maskujące [artykuły sportowe], elektroniczne zabawki wielo-
funkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne fi-
gurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, 
elementy wyposażenia domków dla lalek, figurki do zabawy, 
folie ochronne przystosowane do ekranów gier przeno-
śnych, figurki [modele w zmniejszonej skali], figury szacho-
we, futerały na akcesoria do gier, gitary do zabawy, gra w do-
mino, gra w kulki, grające ozdoby choinkowe, gry, gry 
elektroniczne, gry go, gry muzyczne, gry karciane, gry plan-
szowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wy-
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z ob-
ręczami, gry zabawki i akcesoria do zabawy, grzechotki, 
hantle, hulajnogi [zabawki], kalafonia używana przez spor-
towców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], 
kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty 
do bingo, karty do gry, kije do gier, kije do snookera, kije ho-
kejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, 
kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabaw-
ki], konsole do gier, konstrukcje do zabawy, kości do gry, krę-
gle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, lalki do zaba-
wy, latawce, lotki [gry] ,lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, 
łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski szermiercze, maski te-
atralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingo-
wych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny 
do rzucania piłek, maszyny i urządzenia do kręgli, matrioszki 
[rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], 

maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele 
będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły spor-
towe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów 
sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], 
ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych 
i słodyczy], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki 
na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pierścienie 
do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, 
plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymoco-
wanym kocykiem, płetwy do pływania, pneumatyczne pi-
stolety [zabawki], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, 
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa, 
przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy sto-
sowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice ba-
seballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akce-
soria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, 
rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rowery trójkołowe dla 
dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tar-
cze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [arty-
kuły sportowe] siatki do sportów, sprzęt wędkarski, stacjonar-
ne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły 
bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, 
strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukier-
ków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, 
śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki 
na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze 
elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, 
na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, tram-
poliny, trampoliny [artykuły sportowe], tryktrak [gra], tyczki 
do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty 
na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], urządzenia 
do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia pły-
wackie do pływania, warcaby, wąskie kajaki, wiszące karuzele 
dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfo-
we, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, za-
bawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy mo-
deli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu 
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, gry losowe, 
35 administrowanie dotyczące planowania działalności go-
spodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
sprzedażą, analiza danych biznesowych, analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, badania rynkowe, dostarczanie informacji na te-
mat reklamy, dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, fotokopiowanie, 
fakturowanie, gromadzenie danych, informacje handlowe, 
kolportaż próbek, informacja o działalności gospodarczej, 
marketing bezpośredni, marketing towarów i usług na rzecz 
innych, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowy-
wanie informacji o firmie, opracowywanie pomysłów dla 
ekonomii biznesu, opracowywanie statystyk biznesowych 
i informacji handlowych, organizacja subskrypcji mediów in-
formacyjnych, organizacja targów handlowych, organizacja 
targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja 
wystaw dla biznesu i handlu, organizacja wystaw w celach 
handlowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
sprzedaży, organizowanie przestrzeni reklamowej w gaze-
tach, organizowanie targów handlowych, organizowanie tar-
gów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach han-
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dlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów 
w celach biznesowych i promocyjnych, planowanie i prowa-
dzenia targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach 
gospodarczych i reklamowych, planowanie spotkań bizne-
sowych, pokazy handlowe, pokazy towarów, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
darczą, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
promocyjne usługi handlowe, promowanie sprzedaży towa-
rów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie wy-
darzeń specjalnych, prowadzenie rejestru informacji, prowa-
dzenie badań marketingowych, przetwarzanie danych 
do celów administracyjnych, przygotowanie dokumentów 
reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, 
przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trze-
cich, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygoto-
wywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywa-
nie reklam, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama 
i marketing, reklama, rozpowszechnianie informacji handlo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promo-
cyjnych, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, 
umieszczanie reklam, usługi biurowe, usługi marketingowe, 
usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi organi-
zowania targów i wystaw handlowych, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi re-
klamowe i promocyjne, usługi public relations, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży deta-
licznej towarów takich jak alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 
aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe 
do pobrania, automatyczne sekretarki, automatyczne syste-
my kontroli dostępu, banki energii, centrale telefoniczne, no-
śniki pamięci, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne 
urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, adresat-
ki, akwarele, albumy, aplikacje z papieru, artykuły do pisania 
i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, arty-
kuły piśmiennicze, atlasy, bloki [artykuły papiernicze], bilety 
wstępu, bony broszury, czasopisma branżowe, czasopisma 
o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, fotografie, gazety, 
kalkomanie ścienne, karton opakowaniowy, katalogi, karty 
informacyjne, koperty, kupony, książki, mapy, materiały dru-
kowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały instruk-
tażowe i szkoleniowe, obrazy, papier i karton, torby 
papierowe, plakaty, pocztówki, przemysłowy papier i karton, 
pudełka, szablony [artykuły piśmienne], szablony znakowa-
nia, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, aktówki, aktówki 
wykonane ze skóry, artykuły podróżne [walizki, torby], baga-
że podróżne, chusty do noszenia niemowląt, duże lekkie tor-
by sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby podróż-
ne ze sztywnej skóry, dyplomatki, etui, futerały na dokumenty, 
kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, laski, kijki marszowe 
i trekkingowe, laski ratanowe, małe damskie torebki, małe 
plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, odzież 
dla zwierząt, opaski skórzane, parasolki i parasole, paski, ple-
caki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, rzemie-
nie, sakwy, saszetki biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, 
torby, torebki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, akcesoria na szyję, apaszki, apaszki 
[chusty], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, 
bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, 
bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi ręka-
wami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy 
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, 

chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty 
noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na gło-
wę, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez dasz-
ków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki 
[nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, 
daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne stroje, dłu-
gie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina 
[odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, 
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie 
termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i ma-
łych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze 
przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety, 
kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe 
[playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kom-
binezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do bie-
gania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety 
odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, 
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebiera-
nych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy ką-
pielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, ko-
szulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, 
koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki 
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sporto-
we do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, ko-
szulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki 
na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki 
bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki pucho-
we, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, 
kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie su-
kienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, mę-
skie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i ka-
mizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki 
na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, 
obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie 
wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców sa-
mochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastycz-
na, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielo-
we, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, ręka-
wiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, spódnice, spód-
nico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje 
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach 
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubra-
nia], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], turbany, woalki, 
welony [odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, 
artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły 
myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, auto-
maty do gier wideo, automaty do gry, balony, bańki mydlane 
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], biżu-
teria zabawkowa, bloki startowe [artykuły sportowe], body-
board, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sporto-
we], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, 
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowa-
nymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czapki 
karnawałowe, deski do paddleboardingu, deski do pływania, 
deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki do zaba-
wy, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony 
(zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choin-
kę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły 
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sportowe], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektro-
niczne zabawki do nauki, elektroniczne figurki do zabawy 
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elementy wyposa-
żenia domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne 
przystosowane do ekranów gier przenośnych, figurki [mode-
le w zmniejszonej skali], figury szachowe, futerały na akceso-
ria do gier, gitary do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gra-
jące ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry 
muzyczne, gry karciane, gry planszowe, gry polegające 
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry zabawki 
i akcesoria do zabawy, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabaw-
ki], kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapi-
szony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [za-
bawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije 
do gier, kije do snookera, kije hokejowe, klocki do zabawy 
[konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, kon-
fetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier, kon-
strukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki na kości do gry, 
kule bilardowe, lalki, lalki do zabawy, latawce, lotki [gry] ,lot-
nie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, mario-
netki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, 
maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny 
i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki 
umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla nie-
mowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele 
pojazdów w zmniejszonej skali, nagolenniki [artykuły sporto-
we], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty skiboardowe, 
ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łok-
cie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem ar-
tykułów oświetleniowych i słodyczy], pałeczki mażoretkowe, 
papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pły-
wania, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier 
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabaw-
ki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneu-
matyczne pistolety [zabawki], pojazdy zdalnie sterowane 
do zabawy, pompki specjalnie przystosowane do pompo-
wania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przybory 
do łucznictwa, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelni-
czych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety 
śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawi-
ce dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice 
do szermierki, rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rowery 
trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki 
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zaba-
wy, sanki [artykuły sportowe] siatki do sportów, sprzęt węd-
karski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zaba-
wek, stoły bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa 
stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształ-
cie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, 
szachy, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podar-
ki na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tar-
cze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, 
na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, tram-
poliny, trampoliny [artykuły sportowe], tryktrak [gra], tyczki 
do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty 
na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], urządzenia 
do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia pły-
wackie do pływania, warcaby, wąskie kajaki, wiszące karuzele 
dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfo-
we, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, za-
bawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy mo-
deli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu 
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, usługi sprzeda-
ży hurtowej towarów takich jak alarmy i urządzenia ostrze-

gawcze, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, automatyczne sekretarki, 
automatyczne systemy kontroli dostępu, banki energii, cen-
trale telefoniczne, nośniki pamięci, elektroniczne karty chi-
powe, elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe 
i dydaktyczne, adresatki, akwarele, albumy, aplikacje z papie-
ru, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korekto-
rowania i ścierania, artykuły piśmiennicze, atlasy, bloki [arty-
kuły papiernicze], bilety wstępu, bony broszury, czasopisma 
branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektonicz-
ne, fotografie, gazety, kalkomanie ścienne, karton opakowa-
niowy, katalogi, karty informacyjne, koperty, kupony, książki, 
mapy, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, materiały instruktażowe i szkoleniowe, obrazy, papier 
i karton, torby papierowe, plakaty, pocztówki, przemysłowy 
papier i karton, pudełka, szablony [artykuły piśmienne], sza-
blony znakowania, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, aktówki, aktówki wykonane ze skóry, artykuły podróżne 
[walizki, torby], bagaże podróżne, chusty do noszenia nie-
mowląt, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarst-
ku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, etui, 
futerały na dokumenty, kopertówki, kosmetyczki, kufry i wa-
lizki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, laski ratanowe, małe 
damskie torebki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby 
dla mężczyzn, odzież dla zwierząt, opaski skórzane, parasolki 
i parasole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, przywieszki 
do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki biodrowe, smycze dla 
zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby ry-
marskie, bicze i ubrania dla zwierząt, akcesoria na szyję, 
apaszki, apaszki [chusty], artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, ascoty, bandany, bandany na szyję, berety, bezrękaw-
niki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy 
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, 
body niemowlęce, chustki [apaszki], chustki na głowę, chus-
ty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty [odzież], 
chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bejsbo-
lówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, 
czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, 
czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki, 
długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne części 
ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartuchy pa-
pierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funk-
cjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla 
niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kami-
zelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kap-
tury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jed-
noczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych 
dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], kom-
plety do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, 
komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, 
kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, ko-
stiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla 
dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykań-
skiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, 
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki 
sportowe do uprawiania sportów, koszulki z krótkim ręka-
wem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, ko-
szulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, 
kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki 
puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki spor-
towe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie 
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sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, 
męskie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki 
na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, 
obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie 
wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców sa-
mochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastycz-
na, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielo-
we, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, ręka-
wiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, spódnice, spód-
nico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje 
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach 
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubra-
nia], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], turbany, woalki, 
welony [odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, 
artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły 
myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, auto-
maty do gier wideo, automaty do gry, balony, bańki mydlane 
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], biżu-
teria zabawkowa, bloki startowe [artykuły sportowe], body-
board, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sporto-
we], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, 
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowa-
nymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czapki 
karnawałowe, deski do paddleboardingu, deski do pływania, 
deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki do zaba-
wy, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony 
(zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choin-
kę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły 
sportowe], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektro-
niczne zabawki do nauki, elektroniczne figurki do zabawy 
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elementy wyposa-
żenia domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne 
przystosowane do ekranów gier przenośnych, figurki [mode-
le w zmniejszonej skali], figury szachowe, futerały na akceso-
ria do gier, gitary do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gra-
jące ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry 
muzyczne, gry karciane, gry planszowe, gry polegające 
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry zabawki 
i akcesoria do zabawy, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabaw-
ki], kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapi-
szony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [za-
bawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije 
do gier, kije do snookera, kije hokejowe, klocki do zabawy 
[konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, kon-
fetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier, kon-
strukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki na kości do gry, 
kule bilardowe, lalki, lalki do zabawy, latawce, lotki [gry], lot-
nie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, maski łyżwy, 
marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, zabawkowe, 
maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny 
i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki 
umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla nie-
mowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele 
pojazdów w zmniejszonej skali, nagolenniki [artykuły sporto-
we], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty skiboardo-

we, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pałeczki mażo-
retkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy 
do pływania, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki 
do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe 
zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, 
pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy zdalnie sterowane 
do zabawy, pompki specjalnie przystosowane do pompowa-
nia piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przybory do łucz-
nictwa, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przy-
rządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, 
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla 
pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice 
do szermierki, rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rowery 
trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki 
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zaba-
wy, sanki [artykuły sportowe] siatki do sportów, sprzęt węd-
karski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zaba-
wek, stoły bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa 
stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształ-
cie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, 
szachy, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podar-
ki na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tar-
cze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, 
na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, tram-
poliny, trampoliny [artykuły sportowe], tryktrak [gra], tyczki 
do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty 
na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], urządzenia 
do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia pły-
wackie do pływania, warcaby, wąskie kajaki, wiszące karuzele 
dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfo-
we, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, za-
bawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy mo-
deli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu 
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, usługi w zakre-
sie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi 
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, zarządzenie dzia-
łalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodar-
czą [dla osób trzecich], 41 analizowanie wyników testów i da-
nych edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, 
centra rozrywki, degustacje win [usługi edukacyjne], degu-
stacje win [usługi rozrywkowe], doradztwo w zakresie orga-
nizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie spraw-
ności fizycznej, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkole-
niowe), edukacja, edukacja dorosłych, edukacja, rozrywka 
i sport, edukacyjne usługi doradcze, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe w internecie, funklu-
by, fotografia, fotografia portretowa, fotoreportaże, imprezy 
kulturalne, imprezy z degustacją win w celach kulturalnych, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, koncerty 
muzyczne, konkursy muzyczne, kształcenie praktyczne [po-
kazy], kursy edukacyjne dotyczące projektowania, kursy in-
struktażowe, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fi-
zycznej, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
montaż filmów, nagranie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie, nauczanie doty-
czące zarządzania, nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkole-
nia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
nej, nauczanie w zakresie zdrowia, nauka projektowania 
wnętrz, organizacja gier, organizacja i prezentacja widowisk, 
organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sek-
torem turystycznym, organizacja i przeprowadzanie aktyw-
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ności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
organizacja widowisk, organizacja zajęć, organizowanie festy-
nów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w ce-
lach rekreacyjnych, organizowanie gier, organizowanie i pro-
wadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie zawodów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych i rozrywkowych], organizowanie 
i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, orga-
nizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, or-
ganizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i urządzanie 
wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez re-
kreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z han-
dlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, 
organizowanie konferencji dotyczących działalności kultural-
nej, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, 
organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie 
kwizów, organizowanie loterii, organizowanie pokazów 
w celach kulturalnych, organizowanie seminariów, organizo-
wanie warsztatów, organizowanie wykładów, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie zawodów, pokazy edukacyjne, produkcja filmów wi-
deo i dvd, publikacje multimedialne, publikacje broszur, pu-
blikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, 
publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie 
materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, pu-
blikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, 
publikowanie multimedialne książek, rozrywka, szkolenia, 
udostępnianie publikacji online, udzielanie informacji, usługi 
edukacyjne, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne.
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(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aplikacje 
do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do po-
brania, automatyczne sekretarki, automatyczne systemy 
kontroli dostępu, banki energii, centrale telefoniczne, nośniki 
pamięci, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne urzą-
dzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, 16 adresatki, 
akwarele, albumy, aplikacje z papieru, artykuły do pisania 
i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, arty-
kuły piśmiennicze, atlasy, bloki [artykuły papiernicze], bilety 
wstępu, bony broszury, czasopisma branżowe, czasopisma 
o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, fotografie, gazety, 
kalkomanie ścienne, karton opakowaniowy, katalogi, karty 
informacyjne, koperty, kupony, książki, mapy, materiały dru-
kowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały instruk-
tażowe i szkoleniowe, obrazy, papier i karton, torby 
papierowe, plakaty, pocztówki, przemysłowy papier i karton, 
pudełka, szablony [artykuły piśmienne], szablony znakowa-
nia, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 aktówki, ak-

tówki wykonane ze skóry, artykuły podróżne [walizki, torby], 
bagaże podróżne, chusty do noszenia niemowląt, duże lek-
kie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby 
podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, etui, futerały na do-
kumenty, kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, laski, kijki 
marszowe i trekkingowe, laski ratanowe, małe damskie to-
rebki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla męż-
czyzn, odzież dla zwierząt, opaski skórzane, parasolki i para-
sole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, przywieszki 
do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki biodrowe, smycze dla 
zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby ry-
marskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 akcesoria na szyję, 
apaszki, apaszki [chusty], artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, ascoty, bandany, bandany na szyję, berety, bezrękaw-
niki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy 
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, 
body niemowlęce, chustki [apaszki], chustki na głowę, chus-
ty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty [odzież], 
chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bejsbo-
lówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, 
czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, 
czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki, 
długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne części 
ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartuchy 
papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
funkcjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa 
odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, ka-
losze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze 
słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezo-
ny damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla nie-
mowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezo-
ny [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety 
koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, 
komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku podczas 
dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku 
w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy tanecz-
ne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki 
do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki pił-
karskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do upra-
wiania sportów, koszulki sportowe do uprawiania sportów, 
koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki 
z długim rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, 
kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki nie-
przemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snow-
boardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki 
wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski 
do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, 
nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzema-
kalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie 
dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie 
sportowe, obuwie wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, odzież 
dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, 
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, 
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nie-
elektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe 
do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, 
pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące 
podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przecho-
wywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające 
[bielizna], pelerynki, pięty do pończoch, pikowane kurtki 
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez ręka-
wów, podkoszulki sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, 
rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, 
spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na ma-
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skaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szar-
fy [do ubrania], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], tur-
bany, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce, wyroby 
pończosznicze, 28 artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt 
sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier 
na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balo-
ny, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], 
bąki [zabawki], biżuteria zabawkowa, bloki startowe [artykuły 
sportowe], bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa 
[artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], 
broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie 
z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów synte-
tycznych, czapki karnawałowe, deski do paddleboardingu, 
deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, domki dla 
lalek, domki do zabawy, drobne upominki rozdawane pod-
czas przyjęcia, drony (zabawki), dyski latające, dyski sporto-
we, dzwonki na choinkę, edukacyjne gry elektroniczne, ekra-
ny maskujące [artykuły sportowe], elektroniczne zabawki 
wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektronicz-
ne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwięko-
we, elementy wyposażenia domków dla lalek, figurki do za-
bawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier 
przenośnych, figurki [modele w zmniejszonej skali], figury 
szachowe, futerały na akcesoria do gier, gitary do zabawy, 
gra w domino, gra w kulki, grające ozdoby choinkowe, gry, 
gry elektroniczne, gry go, gry muzyczne, gry karciane, gry 
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry 
z obręczami, gry zabawki i akcesoria do zabawy, grzechotki, 
hantle, hulajnogi [zabawki], kalafonia używana przez spor-
towców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], 
kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty 
do bingo, karty do gry, kije do gier, kije do snookera, kije ho-
kejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, 
kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabaw-
ki], konsole do gier, konstrukcje do zabawy, kości do gry, krę-
gle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, lalki do zaba-
wy, latawce, lotki [gry] ,lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, 
łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski szermiercze, maski te-
atralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingo-
wych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny 
do rzucania piłek, maszyny i urządzenia do kręgli, matrioszki 
[rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], 
maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele 
będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły spor-
towe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów 
sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], 
ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych 
i słodyczy], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki 
na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pierścienie 
do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, 
plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymoco-
wanym kocykiem, płetwy do pływania, pneumatyczne pi-
stolety [zabawki], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, 
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa, 
przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy sto-
sowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice ba-
seballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akce-
soria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, 
rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rowery trójkołowe 
dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze 
[tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki 
[artykuły sportowe] siatki do sportów, sprzęt wędkarski, sta-
cjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły 

bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, 
strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukier-
ków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, 
śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki 
na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze 
elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, 
na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, tram-
poliny, trampoliny [artykuły sportowe], tryktrak [gra], tyczki 
do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty 
na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], urządzenia 
do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia pły-
wackie do pływania, warcaby, wąskie kajaki, wiszące karuzele 
dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfo-
we, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, za-
bawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy mo-
deli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu 
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, gry losowe, 
35 administrowanie dotyczące planowania działalności go-
spodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
sprzedażą, analiza danych biznesowych, analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, badania rynkowe, dostarczanie informacji na te-
mat reklamy, dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, fotokopiowanie, 
fakturowanie, gromadzenie danych, informacje handlowe, 
kolportaż próbek, informacja o działalności gospodarczej, 
marketing bezpośredni, marketing towarów i usług na rzecz 
innych, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowy-
wanie informacji o firmie, opracowywanie pomysłów dla 
ekonomii biznesu, opracowywanie statystyk biznesowych 
i informacji handlowych, organizacja subskrypcji mediów in-
formacyjnych, organizacja targów handlowych, organizacja 
targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja 
wystaw dla biznesu i handlu, organizacja wystaw w celach 
handlowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
sprzedaży, organizowanie przestrzeni reklamowej w gaze-
tach, organizowanie targów handlowych, organizowanie tar-
gów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów 
w celach biznesowych i promocyjnych, planowanie i prowa-
dzenia targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach 
gospodarczych i reklamowych, planowanie spotkań bizne-
sowych, pokazy handlowe, pokazy towarów, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
darczą, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
promocyjne usługi handlowe, promowanie sprzedaży towa-
rów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie wy-
darzeń specjalnych, prowadzenie rejestru informacji, prowa-
dzenie badań marketingowych, przetwarzanie danych 
do celów administracyjnych, przygotowanie dokumentów 
reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, 
przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trze-
cich, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygoto-
wywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywa-
nie reklam, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama 
i marketing, reklama, rozpowszechnianie informacji han-
dlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, umieszczanie reklam, usługi biurowe, 
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usługi marketingowe, usługi marketingowe w dziedzinie re-
stauracji, usługi organizowania targów i wystaw handlo-
wych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi pu-
blic relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi sprzedaży detalicznej towarów takich jak alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, aplikacje do pobrania na smart-
fony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne 
sekretarki, automatyczne systemy kontroli dostępu, banki 
energii, centrale telefoniczne, nośniki pamięci, elektroniczne 
karty chipowe, elektroniczne urządzenia i przyrządy instruk-
tażowe i dydaktyczne, adresatki, akwarele, albumy, aplikacje 
z papieru, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do ko-
rektorowania i ścierania, artykuły piśmiennicze, atlasy, bloki 
[artykuły papiernicze], bilety wstępu, bony broszury, czasopi-
sma branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, 
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, fotografie, gazety, kalkomanie ścienne, karton 
opakowaniowy, katalogi, karty informacyjne, koperty, kupo-
ny, książki, mapy, materiały drukowane, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, materiały instruktażowe i szkoleniowe, obrazy, 
papier i karton, torby papierowe, plakaty, pocztówki, prze-
mysłowy papier i karton, pudełka, szablony [artykuły pi-
śmienne], szablony znakowania, torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, aktówki, aktówki wykonane ze skóry, artykuły 
podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, chusty do no-
szenia niemowląt, duże lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dy-
plomatki, etui, futerały na dokumenty, kopertówki, kosme-
tyczki, kufry i walizki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, laski 
ratanowe, małe damskie torebki, małe plecaki, małe portmo-
netki, małe torby dla mężczyzn, odzież dla zwierząt, opaski 
skórzane, parasolki i parasole, paski, plecaki, portfele, port-
monetki, przywieszki do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki 
biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chusty], artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany 
na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktyw-
na, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, 
bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kaptu-
rem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ra-
mionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki ba-
seballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki 
i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło-
wy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki cza-
pek, daszki, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale 
damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież], 
fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonalne 
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktyw-
ne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 
jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsło-
neczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe 
szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], 
kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony 
sportowe, kombinezony [odzież], komplety do biegania 
[odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżo-
we ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, ko-
stiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, 
kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla 
siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolar-
skie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bry-

czesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe do uprawia-
nia sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki na ra-
miączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, 
kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurt-
ki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki 
wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, 
małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie 
apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizel-
ki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ra-
miona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obu-
wie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie 
wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców sa-
mochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastycz-
na, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielo-
we, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, ręka-
wiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, spódnice, spód-
nico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje 
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach 
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubra-
nia], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], turbany, woalki, 
welony [odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, 
artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły 
myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, auto-
maty do gier wideo, automaty do gry, balony, bańki mydlane 
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], biżu-
teria zabawkowa, bloki startowe [artykuły sportowe], body-
board, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sporto-
we], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, 
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowa-
nymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czapki 
karnawałowe, deski do paddleboardingu, deski do pływania, 
deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki do zaba-
wy, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony 
(zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choin-
kę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły 
sportowe], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektro-
niczne zabawki do nauki, elektroniczne figurki do zabawy 
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elementy wyposa-
żenia domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne 
przystosowane do ekranów gier przenośnych, figurki [mode-
le w zmniejszonej skali], figury szachowe, futerały na akceso-
ria do gier, gitary do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gra-
jące ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry 
muzyczne, gry karciane, gry planszowe, gry polegające 
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry zabawki 
i akcesoria do zabawy, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabaw-
ki], kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapi-
szony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [za-
bawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije 
do gier, kije do snookera, kije hokejowe, klocki do zabawy 
[konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, kon-
fetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier, kon-
strukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki na kości do gry, 
kule bilardowe, lalki, lalki do zabawy, latawce, lotki [gry] ,lot-
nie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, mario-
netki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, 
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maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny 
i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki 
umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla nie-
mowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, mode-
le pojazdów w zmniejszonej skali, nagolenniki [artykuły spor-
towe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty 
skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], 
ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinko-
we [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pa-
łeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, para-
lotnie, pasy do pływania, pierścienie do rzucania [gry], piłki 
do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warca-
by, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy 
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, pompki specjalnie przystoso-
wane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sporto-
we], przybory do łucznictwa, przyrządy do wyrzucania rzu-
tek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice 
bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawi-
ce do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty 
zabawkowe, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut 
podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], 
samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe] siatki 
do sportów, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningo-
we, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe, stoły do piłka-
rzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożo-
narodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla 
sportowców, szachownice, szachy, śmieszne gadżety na im-
prezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], śnieg sztuczny 
na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelni-
cze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty 
i deski surfingowe, trampoliny, trampoliny [artykuły sporto-
we], tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki 
[puzzle], urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicz-
nych, urządzenia pływackie do pływania, warcaby, wąskie 
kajaki, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki treningowe, 
wózki na torby golfowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwie-
rząt domowych, zabawki wypchane, zdrapki do gier loteryj-
nych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [za-
bawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żyroskopy 
i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej 
skali, usługi sprzedaży hurtowej towarów takich jak alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, aplikacje do pobrania na smartfo-
ny, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekre-
tarki, automatyczne systemy kontroli dostępu, banki energii, 
centrale telefoniczne, nośniki pamięci, elektroniczne karty 
chipowe, elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażo-
we i dydaktyczne, adresatki, akwarele, albumy, aplikacje z pa-
pieru, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korek-
torowania i ścierania, artykuły piśmiennicze, atlasy, bloki 
[artykuły papiernicze], bilety wstępu, bony broszury, czasopi-
sma branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, 
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, fotografie, gazety, kalkomanie ścienne, karton 
opakowaniowy, katalogi, karty informacyjne, koperty, kupo-
ny, książki, mapy, materiały drukowane, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, materiały instruktażowe i szkoleniowe, obrazy, 
papier i karton, torby papierowe, plakaty, pocztówki, prze-
mysłowy papier i karton, pudełka, szablony [artykuły pi-
śmienne], szablony znakowania, torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, aktówki, aktówki wykonane ze skóry, artykuły 
podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, chusty do no-

szenia niemowląt, duże lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dy-
plomatki, etui, futerały na dokumenty, kopertówki, kosme-
tyczki, kufry i walizki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, laski 
ratanowe, małe damskie torebki, małe plecaki, małe portmo-
netki, małe torby dla mężczyzn, odzież dla zwierząt, opaski 
skórzane, parasolki i parasole, paski, plecaki, portfele, port-
monetki, przywieszki do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki 
biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chusty], artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany 
na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktyw-
na, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, 
bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kaptu-
rem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki], 
chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ra-
mionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki ba-
seballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki 
i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło-
wy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki cza-
pek, daszki, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale 
damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież], 
fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonalne 
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktyw-
ne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 
jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsło-
neczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe 
szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], 
kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony 
sportowe, kombinezony [odzież], komplety do biegania 
[odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżo-
we ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, ko-
stiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, 
kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla 
siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolar-
skie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe 
do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszul-
ki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki na ra-
miączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, 
kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurt-
ki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki 
wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, 
małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie 
apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizel-
ki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ra-
miona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obu-
wie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie 
wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców sa-
mochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastycz-
na, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielo-
we, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, ręka-
wiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, spódnice, spód-
nico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje 
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach 
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do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubra-
nia], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], turbany, woalki, 
welony [odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, 
artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły 
myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, auto-
maty do gier wideo, automaty do gry, balony, bańki mydlane 
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], biżu-
teria zabawkowa, bloki startowe [artykuły sportowe], body-
board, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sporto-
we], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, 
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowa-
nymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czapki 
karnawałowe, deski do paddleboardingu, deski do pływania, 
deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki do zaba-
wy, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony 
(zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choin-
kę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły 
sportowe], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektro-
niczne zabawki do nauki, elektroniczne figurki do zabawy 
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elementy wyposa-
żenia domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne 
przystosowane do ekranów gier przenośnych, figurki [mode-
le w zmniejszonej skali], figury szachowe, futerały na akceso-
ria do gier, gitary do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gra-
jące ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry 
muzyczne, gry karciane, gry planszowe, gry polegające 
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry zabawki 
i akcesoria do zabawy, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabaw-
ki], kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapi-
szony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [za-
bawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije 
do gier, kije do snookera, kije hokejowe, klocki do zabawy 
[konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, kon-
fetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier, kon-
strukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki na kości do gry, 
kule bilardowe, lalki, lalki do zabawy, latawce, lotki [gry], lot-
nie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, maski łyżwy, 
marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, zabawkowe, 
maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny 
i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki 
umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla nie-
mowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele 
pojazdów w zmniejszonej skali, nagolenniki [artykuły sporto-
we], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty skiboardowe, 
ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łok-
cie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem ar-
tykułów oświetleniowych i słodyczy], pałeczki mażoretkowe, 
papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pły-
wania, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier 
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabaw-
ki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneu-
matyczne pistolety [zabawki], pojazdy zdalnie sterowane 
do zabawy, pompki specjalnie przystosowane do pompo-
wania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przybory 
do łucznictwa, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelni-
czych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety 
śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawi-
ce dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice 
do szermierki, rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rowery 
trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki 
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zaba-
wy, sanki [artykuły sportowe] siatki do sportów, sprzęt węd-
karski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zaba-
wek, stoły bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa 
stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształ-

cie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, 
szachy, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podar-
ki na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tar-
cze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, 
na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, tram-
poliny, trampoliny [artykuły sportowe], tryktrak [gra], tyczki 
do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty 
na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], urządzenia 
do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia pły-
wackie do pływania, warcaby, wąskie kajaki, wiszące karuzele 
dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfo-
we, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, za-
bawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy mo-
deli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu 
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, usługi w zakre-
sie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi 
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, zarządzenie dzia-
łalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodar-
czą [dla osób trzecich], 41 analizowanie wyników testów i da-
nych edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, 
centra rozrywki, degustacje win [usługi edukacyjne], degu-
stacje win [usługi rozrywkowe], doradztwo w zakresie orga-
nizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie spraw-
ności fizycznej, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkole-
niowe), edukacja, edukacja dorosłych, edukacja, rozrywka 
i sport, edukacyjne usługi doradcze, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe w internecie, funklu-
by, fotografia, fotografia portretowa, fotoreportaże, imprezy 
kulturalne, imprezy z degustacją win w celach kulturalnych, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, koncerty 
muzyczne, konkursy muzyczne, kształcenie praktyczne [po-
kazy], kursy edukacyjne dotyczące projektowania, kursy in-
struktażowe, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fi-
zycznej, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
montaż filmów, nagranie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie, nauczanie doty-
czące zarządzania, nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkole-
nia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
nej, nauczanie w zakresie zdrowia, nauka projektowania 
wnętrz, organizacja gier, organizacja i prezentacja widowisk, 
organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sek-
torem turystycznym, organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
organizacja widowisk, organizacja zajęć, organizowanie festy-
nów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w ce-
lach rekreacyjnych, organizowanie gier, organizowanie i pro-
wadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie zawodów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych i rozrywkowych], organizowanie 
i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, orga-
nizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, or-
ganizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i urządzanie 
wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez re-
kreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z han-
dlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, 
organizowanie konferencji dotyczących działalności kultural-
nej, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, 
organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie 



32 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT10/2018

kwizów, organizowanie loterii, organizowanie pokazów 
w celach kulturalnych, organizowanie seminariów, organizo-
wanie warsztatów, organizowanie wykładów, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie zawodów, pokazy edukacyjne, produkcja filmów wi-
deo i dvd, publikacje multimedialne, publikacje broszur, pu-
blikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, 
publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie 
materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, pu-
blikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, 
publikowanie multimedialne książek, rozrywka, szkolenia, 
udostępnianie publikacji online, udzielanie informacji, usługi 
edukacyjne, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne.

(210) 479308 (220) 2017 11 22
(731) INVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański
(540) INVESTA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.07.03, 26.03.04, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 6 aluminium, kołnierze metalowe, arkusze i bla-
chy stalowe, pręty ze stali, rury ze stali, taśmy ze stali, 40 ob-
róbka metali.

(210) 479353 (220) 2017 11 23
(731) LIBERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Libero obuwie dla całej rodziny women men’s

(531) 09.09.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do konserwacji skór, pasty do butów, 
18 torebki, 25 obuwie.

(210) 479397 (220) 2017 11 24
(731) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POSPAY
(510), (511) 9 kasy fiskalne, kasy rejestrujące, komputery 
i sprzęt przetwarzający dane, nośniki danych, w tym magne-
tyczne, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, modemy 
komputerowe, modemy komputerowe zewnętrzne USB, karty 
modemowe, karty PC, urządzenia i części urządzeń służących 
do bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, 
w tym Internetu, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia 
do transmisji danych, oprogramowanie, programy kompu-
terowe, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządza-
niu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji 
pisemnych informacji (komunikatów), zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, 
organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w: 
zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, 
wypożyczanie urządzeń dotyczących komputerów i urządzeń 
biurowych, wyszukiwanie w komputerze bazy danych, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich artykułów dotyczących kas 
fiskalnych, kas rejestrujących, komputerów i sprzętu przetwa-

rzającego dane, nośników danych, w tym magnetycznych, 
maszyn liczących, płyt (dyski) z nagraniami, modemów kom-
puterowych, kart modemowych, kart PC, urządzeń i części 
urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci 
komputerowych, w tym Internetu, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do transmisji danych, oprogramowania, pozwa-
lające 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 stro-
nie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 
usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu 
zawierania umów pośrednictwa dotyczących handlu oraz kup-
na i sprzedaży, informacja o powyższych usługach, 36 usługi 
telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: za-
wierania umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych, 
umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, 
dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta banko-
wego, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych 
maszyn, urządzeń i komputerów, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywa-
nia dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, 
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie 
cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegra-
ficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, 
telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przeka-
zów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, 
przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty 
elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, 
telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz 
transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania 
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: 
multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie 
wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń teleko-
munikacyjnych, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów 
audiowizualnych za pośrednictwem Internetu, elektroniczny 
serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, pro-
wadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem 
a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie do-
stępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, 
w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakre-
sie 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 
telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu za-
wierania umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, 
usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwie-
niu wykonywania umów z branży telekomunikacyjnej, usługi 
telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu zle-
cania usług, świadczenia usług z branży telekomunikacyjnej, 
internetowej, handlu elektronicznego, usługi telekomunika-
cyjne on-line polegające na umożliwieniu zawierania umów 
kupna-sprzedaży z branży telekomunikacyjnej, internetowej, 
handlu elektronicznego, informacja o powyższych usługach, 
41 edukacja, szkolenia, zjazdy, sympozja, publikacje multime-
dialne, publikacja materiałów edukacyjnych, 42 administrowa-
nie stronami komputerowymi, badania w zakresie urządzeń 
maszyn biurowych i komputerów, instalacje oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, instalacje, konserwacja, powielanie i wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego.
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(210) 479712 (220) 2017 12 04
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) IVISEMID SR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, leki, witaminy, preparaty mineralne, mineralne dodatki 
do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty podnoszące odporność organizmu, 
suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki 
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze służące do utrzymania higieny człowie-
ka, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnolo-
giczne do celów leczniczych, preparaty medyczne, materia-
ły do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, mate-
riały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwal-
czania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do ce-
lów medycznych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki 
do skóry do celów medycznych, środki ściągające do celów 
medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry 
higieniczne do celów medycznych, mydła toaletowe do ce-
lów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów medycz-
nych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, 
żele) do celów medycznych, balsamy do celów medycznych, 
balsamiczne preparaty do celów medycznych, środki prze-
ciw poceniu do celów medycznych, środki do pielęgnacji 
włosów, lecznicze preparaty do golenia, środki do higieny 
intymnej do celów medycznych, tabletki do opalania do ce-
lów medycznych, lecznicze preparaty toaletowe, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty dla skóry trą-
dzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania do celów medycznych, składniki 
preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji skóry, dodatki 
odżywcze do celów żywienia.

(210) 479718 (220) 2017 12 04
(731) CIUK RADOSŁAW, Jastrzębie Zdrój
(540) magicznakostka.pl

(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.05.02, 09.07.01, 26.15.09, 04.05.03, 
21.01.25

(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, zabawki konstrukcyjne, klocki do zabawy, 
puzzle, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie za-
rządzania i prowadzenia promocyjnych usług handlowych, 
prowadzenie działalności reklamowej oraz promocji sprze-
daży, organizowanie wystaw i konkursów w celach reklamo-
wych i handlowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 

także za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, gry w formie układanek i kostek, kostki Rubika, wie-
lościenne układanki logiczne, części układanek logicznych, 
kostki do speedcubingu, akcesoria do speedcubingu, zesta-
wy i akcesoria do speedstackingu, klocki do zabawy, puzzle 
przestrzenne, odzież, obuwie, gadżety reklamowe, gier elek-
tronicznych, książek, e-book’ów, płyt i innych nośników da-
nych, akcesoriów papierniczych, pokazy towarów dla celów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
dystrybucja produktów do celów reklamowych, reklama.

(210) 479826 (220) 2017 12 07
(731) OGÓREK JAROSŁAW, Tomaszowice
(540) RETINEA PHARMA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów 
kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające 
żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod 
oczy, żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele 
do opalania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, 
żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci 
żelu, nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, 
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszcze-
nia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, 
środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki 
kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycz-
nymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, 
dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe 
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby 
do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło 
do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosme-
tycznych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda ko-
lońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazeli-
na, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, 
kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod oczy, 
kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, pre-
paraty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako 
baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako deter-
genty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do ma-
kijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, 
mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, prepara-
ty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów 
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergenta-
mi, środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, 
toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pie-
lęgnacji jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych,  
woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele 
do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty 
kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki 
pomocnicze do celów medycznych, żywność dietetyczna 
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przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne 
przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple-
menty diety, maści do celów farmaceutycznych, żele do ce-
lów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, 
odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycz-
nych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, 
żywność homogenizowana przystosowana do celów me-
dycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały 
do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki 
odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, prepa-
raty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych: czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycz-
nych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do pi-
cia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, 
pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku 
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 
środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakterio-
bójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty 
antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła 
lecznicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki 
dla osób niepełnosprawnych, buteleczki z kroplomierzem 
do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów me-
dycznych, elektrokardiografy, lampy do celów medycznych, 
łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, 
meble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze 
używane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycz-
nych, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, 
strzykawki do celów medycznych, urządzenia do masażu, 
urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 
urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne 
na kolana, bandaże usztywniające stawy, baseny i kaczki 
sanitarne, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty 
do zespalania kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele 
do celów medycznych lub dentystycznych, galwaniczna 
aparatura terapeutyczna, gorsety do celów medycznych, 
igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne składają-
ce się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrze-
wane elektrycznie, do celów medycznych, kule inwalidzkie, 
laski - czwórnogi do celów medycznych, maski anestezjolo-
giczne, maski do sztucznego oddychania, maski stosowane 
przez personel medyczny, miski do celów medycznych, no-
sze na kółkach, nasadki do kul, obuwie ortotyczne, nici chi-
rurgiczne, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, 
protezy, protezy kończyn, prowadniki do celów medycz-
nych, kołnierze ortopedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, 
urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, 
urządzenia do sztucznego oddychania, wyciągi do celów 
medycznych, zakraplacze do celów medycznych, worki 
na wodę do celów medycznych, protezy ortopedyczne, 
szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, implanty or-
topedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacnia-
nia mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, badania marketingo-
we, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom (punkty informacji konsumenckiej), kolportaż próbek, 
obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlo-

wych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów re-
klamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, usługi reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy 
użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe, analizy ryn-
kowe, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów 
farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spo-
żywczych, dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż 
próbek, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe 
bazy danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, eksport – import, kre-
owanie wizerunku, reklama, także za pośrednictwem sieci 
komputerowej, publikacja tekstów reklamowych, także 
za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 479829 (220) 2017 12 07
(731) NISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) YEMY LUNCH

(531) 04.05.03, 26.11.06, 27.05.01
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali do systemu obsługi cateringu, usługi te-
lekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych do systemu obsługi cateringu, za-
pewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób 
trzecich do systemu obsługi cateringu, usługi telekomunika-
cyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w In-
ternecie i innych mediach.

(210) 479830 (220) 2017 12 07
(731) CALIŃSKI MARIUSZ UNIVERSAL, Wrocław
(540) SHOPLET

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż: oprogramowania, komputerów 
i części komputerowych, 42 programowanie komputerowe, 
testowanie sprzętu komputerowego, usługi komputerowe, 
doradztwo komputerowe, diagnostyka sprzętu komputero-
wego, naprawa sprzętu komputerowego.
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(210) 479883 (220) 2017 12 08
(731) JANUSZCZYK WOJCIECH ALEKSANDER, Lublin
(540) ogród to też dom
(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, książki, albumy, kata-
logi, prospekty, broszury, publikacje promocyjne, publikacje 
reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, 
opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, 
druki, druki akcydensowe, dzienniki, drukowane foldery in-
formacyjne, drukowane foldery edukacyjne, drukowane 
foldery reklamowe, drukowane foldery szkoleniowe, afisze, 
plakaty, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ma-
teriały szkoleniowe, drukowane materiały instruktażowe, 
podręczniki, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, informacja 
o edukacji, instruktaże, organizowanie i obsługa konferen-
cji, kongresów, seminariów, zjazdów i sympozjów, kształce-
nie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych, organizowanie pokazów i wystaw eduka-
cyjnych, organizowanie akcji i konkursów edukacyjno - roz-
rywkowych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, usługi 
wydawnicze, publikowanie książek i innych materiałów dru-
kowanych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, pu-
blikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania.

(210) 479898 (220) 2017 12 08
(731) KOWALSKI JAROSŁAW, Kościerzyna
(540) Jasnochówka

(531) 05.05.19, 05.05.20, 07.01.24, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszcze-
nia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 

ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do nur-
kowania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sporto-
wym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
kryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej wyro-
bów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 
usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody 
odieżowej, 41 dostarczanie informacji na temat aktywności 
kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności 
sportowych, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy ta-
neczne, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 
o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, 
koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, obozy letnie [roz-
rywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja i prezen-
tacja przedstawień na żywo, organizacja i przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, organizacja przyjęć, organizacja 
rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozryw-
kowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organi-
zowanie fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie 
festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów 
w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach 
kulturalnych, organizowanie gal, organizowanie gier z udzia-
łem publiczności, organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, organizowanie społecznych imprez spor-
towych i kulturalnych, pokazy filmowe, pokazy sztucznych 
ogni, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra-
ficzne, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, rozrywka, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udzielanie 
informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Interne-
tu, usługi w zakresie produkcji widowisk, zapewnianie infra-
struktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie zajęć 
kulturalnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, organizacja 
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, wy-
najem sprzętu sportowego, wynajem sprzętu do uprawia-



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT10/2018

nia sportów wodnych, udostępnianie sprzętu sportowego, 
43 hostele (schroniska), informacja hotelowa, informacja 
na temat hoteli, motele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, 
rezerwacja zakwaterowania dla turystów, usługi hotelowe, 
udostępnianie domów kultury na zebrania i spotkania to-
warzyskie, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udo-
stępnianie sal konferencyjnych, bary, herbaciarnie, kafeterie 
[bufety], kawiarnia, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, stołówki, usługi ogródków piwnych.

(210) 479907 (220) 2017 12 08
(731) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HOME EXCELLENT

(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14(
510), (511) 3 proszki do prania, płyny i żele do prania, od-
plamiacze i inne środki do prania, płyny do płukania, płyny 
do mycia naczyń, środki do zmywarek, uniwersalne środki 
czyszczące, środki do czyszczenia i dezynfekcji toalet, za-
wieszki i wkłady do toalet, środki do mycia szyb i okien, od-
kamieniacze i udrożniacze do rur, artykuły samochodowe, 
4 denaturat, płynne rozpałki do grilla, paliwo do rozpalania 
grilla, podpałki do grilla, brykiety do grilla, paliwo do grilla, 
5 środki przeciwko owadom, odświeżacze powietrza, artyku-
ły samochodowe, 8 artykuły jednorazowe, 9 baterie, 16 rolki 
i ręczniki kuchenne, torebki folie i papier śniadaniowy, pa-
pier i folia do pieczenia, worki na śmieci, reklamówki, torebki 
i papier ozdobny do pakowania, artykuły szkolno-biurowe, 
21 Jednorazowe talerze, jednorazowe akcesoria kartonowe 
do pieczenia, przykrywki jednorazowe do pojemników użyt-
ku domowego, kubki papierowe, kubki plastikowe, kubki 
wykonane z tworzyw sztucznych, tace do użytku domo-
wego papierowe, słomki do picia, wykałaczki, jednorazowe 
kieliszki, jednorazowe filiżanki, jednorazowe miski, gąbki, 
ścierki, zmywaki, kuchenne przybory używane przy grillach 
domowych, skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], szczypce 
do grilla, widelce do grilla, rękawice do grilla, naczynia i ak-
cesoria kuchenne, wyroby ozdobne, artykuły gospodarstwa 
domowego, 24 obrusy i serwetki.

(210) 479909 (220) 2017 12 08
(731) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HOME ANIMAL

(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 karma dla psów, karma dla kotów, żwirek dla 
kota i dla małych zwierząt, ściółka dla zwierząt.

(210) 479910 (220) 2017 12 08
(731) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HOME FOOD

(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, głębo-
ko mrożone dania warzywne, mrożone posiłki składające się 
głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, 
mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, mrożone pa-
kowane przystawki składające się głównie z owoców morza, 
mrożone frytki, konserwy mięsne, konserwy rybne, pasztety, 
sałatki, surówki, pasty warzywne, pasty mięsne (w tym pasz-
tety, smalec), pasty rybne i z owoców morza, pasty do maro-
wania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania 
składające się głównie z jajek, ryby wędzone, oleje, oliwy, płat-
ki, mleka UHT, śmietanki do kawy i śmietanki uht, 30 chleby, 
bułki, drożdżówki, pieczywo chrupkie, pieczywo o długim 
terminie przydatności do spożycia, ciasta mrożone, mrożone 
wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze mrożone, gotowe 
dania z ryżu, dania gotowe zawierające makaron, majonezy, 
sosy na zimno/dressingi, musztardy, ketchupy, ocet, przypra-
wy jednorodne, mieszanki przyprawowe i panierki, przypra-
wy uniwersalne w proszku iw płynie, susze, sól, cukier, pasty 
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, płatki zbożowe, kremy czekoladowe, płatki, musii/
crunchy, batony zbożowe, wyroby mączne kulinarne i garma-
żeryjne, mąka, mąka ziemniaczana, bułka tarta, makaron, ryż, 
kasza, sosy gotowe, sosy i fixy w proszku, pyzy / pierogi / kluski, 
pizza / zapiekanki, zupy mrożone, 31 otręby.

(210) 479929 (220) 2017 12 08
(731) MADERA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LOREDANA
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, na-
poje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, wyroby cukier-
nicze, słodycze, cukier, lody, 35 usługi reklamy, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie w działalności 
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży 
w zakresie artykułów spożywczych, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, bary, kawiarnie, restauracje.

(210) 480007 (220) 2017 12 11
(731) IMEX-PIECHOTA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole
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(540) 

(531) 18.01.08, 26.04.06, 26.01.01, 24.15.13
(510), (511) 4 brykiety drewniane, brykiety materiałów pal-
nych, brykiety węglowe, drewno opałowe, koks, podpałki, 
węgiel kamienny, węgiel frakcjonowany, pelety opałowe, 
drewno kominkowe, węgiel brunatny, brykiety z torfu, 
19 materiały budowlane niemetalowe: piaski, żwiry i grysy, 
drewno budowlane, kamień budowlany, glina sucha i kaolin, 
tłuczeń kamienny, gruz rozbiórkowy, 35 usługi porównywa-
nia cen materiałów opałowych, handel detaliczny i hurtowy 
opałem i masowymi materiałami budowlanymi, punkty in-
formacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w me-
diach, ogłoszenia reklamowe, outsourcing, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, zamówienia handlowe, zaopatrzenie osób 
trzecich w opał i materiały budowlane, 39 dostarczanie to-
warów, dystrybucja materiałami energetycznymi i opałowy-
mi, fracht, transport kolejowy i samochodowy materiałów 
masowych, transport barkamI, magazynowanie i informacja 
o magazynowaniu, pakowanie towarów, rozładunek mate-
riałów masowych.

(210) 480021 (220) 2017 12 11
(731) PAWSKA ALEKSANDRA EWA, Szczecin
(540) Nasza Pączkarnia od 1989

(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.01.22, 26.01.02
(510), (511) 30 wypieki, w tym pączki, bułeczki, babeczki, 
herbatniki, ciasteczka, ciasta i chleb, kanapki, muesli, gotowa 
kawa, gotowa herbata, lody oraz desery mrożone; czekolada, 
słodycze i wyroby cukiernicze, posiłki gotowe, kawa mielona 
i ziarnista, kakao, herbata (ziołowa i zwykła), kawa, herbata, 
kakao i napoje, espresso, i napoje wyprodukowane na bazie 
kawy i/lub espresso, napoje wyprodukowane na herbaty, 
proszek czekoladowy i wanilia; sosy do dodawania do na-
pojów; syropy czekoladowe, syropy smakowe dodawane 
do napojów, 43 restauracje, kawiarnie, kafeterie, snack-bary, 
kantyny, bary szybkiej obsługi, bary kawowe i bary/kawiar-
nie, restauracje sprzedające posiłki na wynos, usługi katerin-
gowe, zapewnianie kawy dla biur, usługi w zakresie żywienia 
zbiorowego, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
żywności i napojów na wynos.

(210) 480036 (220) 2017 12 12
(731) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lublin
(540) roztoczańskie dymione z browaru zwierzyniec
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 480037 (220) 2017 12 12
(731) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lublin
(540) roztoczańskie pils warzone i rozlewane w browarze 

zwierzyniec
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 480038 (220) 2017 12 12
(731) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lublin
(540) zamojskie warzone i rozlewane w browarze 

zwierzyniec
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 480080 (220) 2017 12 14
(731) POLSKA CERTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) TOP FIRMA Polecana przez klientów CERTYFIKAT

(531) 01.01.05, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12, 
26.01.05, 26.01.16, 09.01.10, 29.01.14

(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje re-
klamowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i doradz-
two specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, 
informacje o działalności gospodarczej, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, 
ekspertyzy w dziedzinie wydolności przedsiębiorstw, bazy 
danych, gromadzenie informacji o działalności gospodar-
czej przedsiębiorstw, udostępnianie informacji o przedsię-
biorcach i innych podmiotach, udostępnianie informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Go-
spodarczej oraz z innych organów rejestrujących przedsię-
biorców, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, kompleksowe zarządzanie plikami, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
opinie, sondaże, pomoc przedsiębiorstwom w działalności 
gospodarczej, przemysłowej lub handlowej, reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie mate-
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riału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, 
kreowanie wizerunku, wywiad gospodarczy, udostępnianie 
danych dotyczących wiarygodności płatniczej, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, powielanie dokumen-
tów, 45 zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary 
i usługi na rzecz osób trzecich.

(210) 480101 (220) 2017 12 13
(731) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(540) PODHALAŃSKA

(531) 25.01.25, 14.07.02, 14.07.03, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.

(210) 480102 (220) 2017 12 13
(731) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(540) GÓRALSKA

(531) 27.05.01, 25.01.05, 02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 06.01.02, 
29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.

(210) 480104 (220) 2017 12 13
(731) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(540) GÓRALECZKA Zakopiańska Góraleczka stworzona 

z pasji do natury oraz tradycji. Skomponowana 
z najnowszej jakości polskich owoców oraz 
krystalicznie czystej wody

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15, 02.03.04, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.

(210) 480130 (220) 2017 12 14
(731) CIEŚLIK ROBERT OPEN INVEST, Wrocław
(540) KRUZER

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze, generatory prądu, 
myjki ciśnieniowe, pompy, pompy odśrodkowe, pompy 
na sprężone powietrze, pompy smarownicze, maszyny 
do mycia ciśnieniowego, motopompy, elektronarzędzia, ko-
siarki, piły spalinowe, wiertarki, 35 promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promocja sprzedaży za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów: 
agregaty prądotwórcze, generatory prądu, myjki ciśnienio-
we, pompy, pompy ciśnieniowe, motopompy, kosiarki, piły 
spalinowe, wiertarki, elektronarzędzia wraz z oprzyrządowa-
niem pomocniczym do tych urządzeń.

(210) 480142 (220) 2017 12 14
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) ORAC 3000
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające: witaminy, mi-
nerały, substancje pochodzenia naturalnego, w tym prze-
twory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin.
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(210) 480195 (220) 2017 12 15
(731) BUCZKOWSKI TOMASZ MIKROBEST, Poznań
(540) MikroBest

(531) 27.05.01, 27.05.03, 26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 9 elektryczne lub elektroniczne czujniki pozio-
mu cieczy, zwłaszcza cieczy przewodzących, elektroniczne 
przekaźniki czasów, urządzenia do nadzoru napięcia w ukła-
dach trójfazowych: części do urządzeń do nadzoru napięcia 
w układach trójfazowych, 35 sprzedaż podzespołów, części 
urządzeń i przyrządów optycznych, wagowych, pomiaro-
wych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, strerowania 
i regulacji energii elektrycznej, osprzętu do przetwarzania 
danych stosowanych w automatyce, sprzedaż podzespo-
łów i części do maszyn, obrabiarek, silników, mechanizmów 
sprzęgania i napędu, elektrycznych maszyn stosowanych 
w automatyce,  dystrybucja podzespołów i części urządzeń 
i przyrządów optycznych, wagowych, pomiarowych, sygna-
lizacyjnych, kontrolnych, urządzeń  i przyrządów do przewo-
dzenia, przełączania, przekształcania, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, osprzętu do przetwarzania danych 
stosowanych w automatyce,  dystrybucja podzespołów 
i części do maszyn,  obrabiarek, silników, mechanizmów 
sprzęgania i napędu, elektrycznych maszyn stosowanych 
w automatyce, sprzedaż w Internecie podzespołów, części 
urządzeń i przyrządów optycznych, wagowych, pomiaro-
wych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, sterowania 
i regulacji energii elektrycznej, osprzętu do przetwarzania 
danych stosowanych w automatyce, sprzedaż podzespo-
łów i części do maszyn, obrabiarek, silników, mechanizmów 
sprzęgania i napędu, elektrycznych maszyn stosowanych 
w automatyce.

(210) 480198 (220) 2017 12 15
(731) YACHT-EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIND & WATER Warsaw International Boat Show

(531) 18.03.21, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, 
książki, broszury, notesy, kalendarze, zeszyty, podręczniki, 
ulotki, prospekty, plany, mapy, fotografie, plakaty, 35 organi-
zacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, In-
ternecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich 
w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa handlo-

wego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kontrahen-
tów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych 
baz danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za po-
średnictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu 
satelitarnego, udostępnianie serwisów informacyjnych, udo-
stępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczni-
ków, map, 41 produkcja filmów, reportaży, programów tele-
wizyjnych, organizacja wystaw związanych z żeglarstwem, 
sprzętem oraz wyposażeniem do żeglowania, organizacja 
szkoleń, konkursów, konferencji, seminariów, obozów szko-
leniowych, regat, publikowanie książek.

(210) 480200 (220) 2017 12 15
(731) YACHT-EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIATR I WODA

(531) 18.03.21, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, 
książki, broszury, notesy, kalendarze, zeszyty, podręczniki, 
ulotki, prospekty, plany, mapy, fotografie, plakaty, 35 organi-
zacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, In-
ternecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich 
w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa handlo-
wego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kontrahen-
tów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych 
baz danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za po-
średnictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu 
satelitarnego, udostępnianie serwisów informacyjnych, udo-
stępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczni-
ków, map, 41 produkcja filmów, reportaży, programów tele-
wizyjnych, organizacja wystaw związanych z żeglarstwem, 
sprzętem oraz wyposażeniem do żeglowania, organizacja 
szkoleń, konkursów, konferencji, seminariów, obozów szko-
leniowych, regat, publikowanie książek.

(210) 480225 (220) 2017 12 18
(731) GRYCAN WIKTORIA DANUTA, Warszawa
(540) VICTORIA’S SALMON

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, 
kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, mięso, potrawy 
z mięsa, placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, 
dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryj-
ne, hamburgery, hot - dogi, dania gotowe do spożycia z mię-
sa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dżemy, 
grzyby konserwowane, przetwory warzywne, przetwory 
mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, 
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jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce i warzywa 
konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne, konfi-
tury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania 
gotowe do spożycia z mięs i ryb, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu, 
usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, 
organizowanie targów i wystaw handlowych w celach han-
dlowych i reklamowych dotyczących zagadnień branży spo-
żywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami i wystawami 
o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie da-
nych do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarzą-
dzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i pre-
zentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży, 
dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, re-
krutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, 
usługi badania rynku, 41 doradztwo zawodowe w zakresie 
gastronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepi-
sów kulinarnych dla celów szkoleniowych lub rozrywkowych, 
organizowanie imprez powiązanych z pokazami pieczenia, 
gotowania, podawania do stołu, organizowanie klubów 
zainteresowań gastronomią, organizowanie i prowadzenie 
programów radiowych i telewizyjnych dotyczących prawi-
dłowego żywienia, przygotowywania posiłków, przepisów 
kulinarnych, sztuki podawania do stołu, organizowanie kon-
kursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym dotyczą-
cych tematyki żywienia, gastronomii, publikowanie tekstów 
innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-li-
ne, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism 
branżowych oraz książek i periodyków w formie tradycyjnej 
oraz z zastosowaniem sieci informatycznych Internetu.

(210) 480227 (220) 2017 12 18
(731) GRYCAN WIKTORIA DANUTA, Warszawa
(540) TSARINA VICTORIA
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, 
kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, mięso, potrawy 
z mięsa, placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, 
dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryj-
ne, hamburgery, hot - dogi, dania gotowe do spożycia z mię-
sa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dżemy, 
grzyby konserwowane, przetwory warzywne, przetwory 
mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, 
jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce i warzywa 
konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne, konfi-
tury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania 
gotowe do spożycia z mięs i ryb, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu, 
usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, 
organizowanie targów i wystaw handlowych w celach han-
dlowych i reklamowych dotyczących zagadnień branży spo-
żywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami i wystawami 
o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie da-
nych do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarzą-
dzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i pre-
zentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży, 
dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, re-

krutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, 
usługi badania rynku, 41 doradztwo zawodowe w zakresie 
gastronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepi-
sów kulinarnych dla celów szkoleniowych lub rozrywkowych, 
organizowanie imprez powiązanych z pokazami pieczenia, 
gotowania, podawania do stołu, organizowanie klubów 
zainteresowań gastronomią, organizowanie i prowadzenie 
programów radiowych i telewizyjnych dotyczących prawi-
dłowego żywienia, przygotowywania posiłków, przepisów 
kulinarnych, sztuki podawania do stołu, organizowanie kon-
kursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym dotyczą-
cej tematyki żywienia, gastronomii, publikowanie tekstów 
innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-li-
ne, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism 
branżowych oraz książek i periodyków w formie tradycyjnej 
oraz z zastosowaniem sieci informatycznych Internetu.

(210) 480248 (220) 2017 12 18
(731) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wiosenny Przysmak MIESZANKA 7-SKŁADNIKOWA 

DOBRY WYBÓR NISKA CENA!

(531) 05.09.24, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzy-
wa, kiszone warzywa,  przetwory warzywne, mrożone wa-
rzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub 
przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszan-
ki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, 
mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe 
wegetariańskie,  sałatki warzywne, składniki do sporządza-
nia zup, żywność dietetyczna na bazie białka spożywczego  
i/lub lipidów, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cho-
lesterolu na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, 30 wy-
roby mączne z dodatkiem warzyw, makarony z dodatkiem 
warzyw.

(210) 480251 (220) 2017 12 18
(731) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wiosenny Przysmak  WŁOSZCZYZNA PASKI DOBRY 

WYBÓR NISKA CENA!
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(531) 05.03.15, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 suszone i gotowane warzywa, przetwory wa-
rzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem 
ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone 
mieszanki warzywne z dodatkiem ziół i/lub przypraw, mro-
żone dania gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe wege-
tariańskie składające się z warzyw, sałatki warzywne, skład-
niki do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca 
się głównie z włoszczyzny, żywność o obniżonej zawartości 
tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z włoszczyzny.

(210) 480253 (220) 2017 12 18
(731) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wiosenny Przysmak ZUPA JARZYNOWA DOBRY 

WYBÓR NISKA CENA!

(531) 05.03.15, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15, 11.03.09
(510), (511) 29 suszone i gotowane warzywa,   mrożone wa-
rzywa,  mrożone warzywa z dodatkiem ziół i/lub przypraw, 
mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzyw-
ne z dodatkiem ziół i/lub przypraw,   warzywa puszkowane 
w postaci zupy, zupy warzywne, zupy z dodatkiem wyrobów 
mącznych, zupy z dodatkiem mięsa, składniki do sporządza-
nia zup, żywność dietetyczna składająca się głównie z jarzyn, 
żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu skła-
dająca się głównie z jarzyn.

(210) 480256 (220) 2017 12 18
(731) ZIKSSON G. GRUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) ZIKSSON

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna przez stacjo-
narne punkty sprzedaży oraz sieć Internet towarów hydrau-
liki i pneumatyki siłowej, armatury wodnej, łożysk, uszczel-
nień, filtrów oraz pasów napędowych, zębatych, klinowych, 
płaskich, blach, prętów, rur, ceowników, płaskowników, krat 
pomostowych, artykułów elektrycznych, 37 usługi regenera-
cji siłowników, pomp, zaworów i silników hydraulicznych.

(210) 480261 (220) 2017 12 18
(731) IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki
(540) Pofyrlane owoce

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji  
fast-food, usługi barowe, bary przekąskowe, bary sałatkowe, 
snack-bary, usługi w zakresie kantyn, restauracje samoobsłu-
gowe, stołówki, herbaciarnie, kawiarnie, kafeterie, koktajlbary, 
lodziarnie, pizzerie, puby, dostarczanie posiłków do bezpo-
średniego spożycia, usługi kateringowe, usługi mobilnych 
restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje.

(210) 480274 (220) 2017 12 19
(731) APATOR ELKOMTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) windEX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty, przyrządy i urządzenia elektronicz-
ne, komputery, komputerowe systemy sterujące, systemy 
nadzoru stacji energetycznych, systemy zabezpieczeń i au-
tomatyk sieciowych, systemy telemechaniki rozproszonej, 
systemy telemechaniki skupionej, przetworniki pomiarowe, 
konwertery, panele przyłączeniowe, systemy klasy Scada 
do pozyskiwania, kolekcjonowania, agregacji i udostępniania 
danych oraz sterowania urządzeniami elektroenergetyczny-
mi z wykorzystaniem systemów telemechaniki i telemetrii, 
systemy komputerowe do zarządzania infrastrukturą elektro-
energetyczną, urządzenia telemetryczne, urządzenia zabez-
pieczające, koncentratory danych, urządzenia do monitorin-
gu, systemy komputerowe do zarządzania infrastrukturą.

(210) 480283 (220) 2017 12 19
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) Arginilan
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, napoje witaminizowane, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki 
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniają-
ce, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych, leki 
w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, pre-
paraty i substancje lecznicze, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty witaminowe, 
dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, 
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, kolagen do ce-
lów medycznych.

(210) 480343 (220) 2017 12 19
(731) GRZEŚKOWIAK OSKAR PIOTR  CRYPTO PRO, Leszno
(540) Nutrevo
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(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyczne kredki do oczu, kosmetyczne 
peelingi do ciała, kosmetyczne pudry do twarzy, kosme-
tyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki do rzęs, kosme-
tyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ust, kosmetyki upiększa-
jące, kredki do ust, kredki do oczu, kredki do powiek, kredki 
do makijażu, kremy do ciała, kremy do twarzy, kremy do rąk, 
kremy do demakijażu, kremy do redukcji cellulitu, kremy, 
emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy kosmetyczne, 
kremy na dzień, kremy na noc, kremy oczyszczające, kremy 
odżywcze, kremy ujędrniające skórę, kremy złuszczające, la-
kiery do paznokci, lakiery do włosów, maseczki do ciała, ma-
seczki do twarzy, maseczki do skóry , mleczka kosmetyczne, 
mleczka do demakijażu, mleczka do pielęgnacji skóry, mydła 
i żele, odżywki do ust, odżywki do włosów, olejki do ciała, 
peeling do stóp, peelingi do twarzy, perfumy, płyny do my-
cia twarzy, płyny do mycia, płyny do oczu, płyny kosmetycz-
ne do demakijażu, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty 
perfumeryjne, róże kosmetyczne, rzęsy, rzęsy sztuczne, se-
rum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, sole 
do kąpieli, środki do czyszczenia zębów, szampony, szmin-
ki do ust, talk kosmetyczny, tipsy, toniki do skóry, toniki ko-
smetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, toniki 
do użytku kosmetycznego , tusze do rzęs, woda kolońska, 
woda perfumowana, woda toaletowa, żele do demakija-
żu, żel do brwi, żel do kąpieli, żele oczyszczające, żele pod 
oczy, żelowe maseczki na oczy, 5 białkowe suplementy 
diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy 
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszeni-
cy, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierają-
ce enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suple-
menty diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające propolis, 
suplementy diety zawierające lecytynę, tabletki wspomaga-
jące odchudzanie, tran, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, błonnik 
pokarmowy do wspomagania trawienia, dietetyczne dodat-
ki do żywności, dodatki dietetyczne, kapsułki odchudzające, 
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy 
diety dla ludzi, suplementy żywnościowe.

(210) 480386 (220) 2017 12 20
(731) SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) moneteasy

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usłu-
gi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów 
z branży komputerowej, elektrycznej, elektronicznej 
i telefonicznej, świadczone także przez Internet, usługi 
doradcze w sprawach dotyczących działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie promocji sprzedaży świad-
czone dla osób trzecich, usługi internetowych serwisów 
aukcyjnych, usługi internetowych porównywarek ce-

nowych polegające na sporządzaniu i dostarczaniu od-
biorcom za pośrednictwem Internetu informacji handlo-
wych w postaci zestawień porównujących ceny towarów 
i usług oferowanych przez różne podmioty w obrocie, 
w tym również ceny towarów i usług oferowanych przez 
Internet, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie infor-
macji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi po-
równywania cen, optymalizacja ruchu na stronach web, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
publikowanie tekstów reklamowych, usługi pośrednic-
twa w handlu, marketing imprez i wydarzeń, marketing 
internetowy, marketing dotyczący promocji, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizacja i prze-
prowadzenie wydarzeń marketingowych, organizacja 
i przeprowadzenie imprez reklamowych, organizowanie 
imprez w celach handlowych i reklamowych, planowanie 
strategii marketingowych, pomoc w zakresie prowadze-
nia działalności dotycząca wizerunku firmy, prezentowa-
nie towarów w mediach w celach sprzedaży detalicznej, 
promowanie działalności gospodarczej, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 usługi portali 
internetowych, komunikacja poprzez terminale kompute-
rowe lub poprzez łącza światłowodowe, zapewnianie do-
stępu do globalnych sieci komputerowych, udostępnianie 
forów internetowych online, zapewnianie dostępu do baz 
danych, usługi ogłoszeń elektronicznych (telekomunika-
cja), oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z global-
ną siecią komputerową, usługi w zakresie telekonferen-
cji lub wideokonferencji, wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, 42 usługi w zakresie 
administrowania stronami komputerowymi, usługi w za-
kresie analiz systemów komputerowych, usługi w zakresie 
tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób 
trzecich, usługi doradcze w sprawach sprzętu kompute-
rowego, projektowanie i udoskonalanie procesów wery-
fikacji użytkowników on-line, projektowanie i udoskona-
lanie interfejsu programów użytkowych, projektowanie, 
zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społeczno-
ściowych bazujących na Internecie, interaktywne usługi 
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie 
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online, 
usługi komputerowe, mianowicie optymalizacja wyszuki-
warek, udostępnianie platform do wyszukiwania w celu 
umożliwiania użytkownikom zapewniania wydawcom 
i sprzedawcom online możliwości szybszej, łatwiejszej 
i bardziej inteligentnej pracy, usługi oprogramowania jako 
usługi (SAAS), tworzenie platform internetowych do han-
dlu elektronicznego, opracowywanie rozwiązań oprogra-
mowania komputerowego dla dostawców i użytkowni-
ków Internet, przechowywanie danych elektronicznych, 
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, 
hosting serwerów, platforma marketingu internetowe-
go oraz mobilnego jako usługa obejmująca platformy 
oprogramowania komputerowego dla sprzedawców de-
talicznych i firm w celu zapewnienia programów premio-
wych dla konsumentów w zamian za reklamę opt-in, 
za pośrednictwem Internetu oraz mobilnych urządzeń 
elektronicznych.

(210) 480387 (220) 2017 12 20
(731) SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) 

(531) 26.13.99, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów z bran-
ży komputerowej, elektrycznej, elektronicznej i telefonicznej, 
świadczone także przez Internet, usługi doradcze w spra-
wach dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakre-
sie promocji sprzedaży świadczone dla osób trzecich, usługi 
internetowych serwisów aukcyjnych, usługi internetowych 
porównywarek cenowych polegające na sporządzaniu i do-
starczaniu odbiorcom za pośrednictwem Internetu informa-
cji handlowych w postaci zestawień porównujących ceny 
towarów i usług oferowanych przez różne podmioty w obro-
cie, w tym również ceny towarów i usług oferowanych przez 
Internet, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi handlu elek-
tronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produk-
tach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i sprzedaży, usługi porównywania cen, opty-
malizacja ruchu na stronach web, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów rekla-
mowych, usługi pośrednictwa w handlu, marketing imprez 
i wydarzeń, marketing internetowy, marketing dotyczący 
promocji, organizacja konkursów w celach reklamowych, 
organizacja i przeprowadzenie wydarzeń marketingowych, 
organizacja i przeprowadzenie imprez reklamowych, or-
ganizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, 
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie 
prowadzenia działalności dotycząca wizerunku firmy, pre-
zentowanie towarów w mediach w celach sprzedaży de-
talicznej, promowanie działalności gospodarczej, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 usługi 
portali internetowych, komunikacja poprzez terminale kom-
puterowe lub poprzez łącza światłowodowe, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, udostępnianie 
forów internetowych online, zapewnianie dostępu do baz 
danych, usługi ogłoszeń elektronicznych (telekomunikacja), 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, usługi w zakresie telekonferencji lub wide-
okonferencji, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, 42 usługi w zakresie administrowania 
stronami komputerowymi, usługi w zakresie analiz syste-
mów komputerowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzy-
mywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi do-
radcze w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie 
i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, 
projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użyt-
kowych, projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron 
serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, 
interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkowni-
kom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami 
w trybie online, usługi komputerowe, mianowicie optymali-
zacja wyszukiwarek, udostępnianie platform do wyszukiwa-
nia w celu umożliwiania użytkownikom zapewniania wydaw-
com i sprzedawcom online możliwości szybszej, łatwiejszej 
i bardziej inteligentnej pracy, usługi oprogramowania jako 

usługi (SAAS), tworzenie platform internetowych do handlu 
elektronicznego, opracowywanie rozwiązań oprogramowa-
nia komputerowego dla dostawców i użytkowników Inter-
net, przechowywanie danych elektronicznych, usługi dorad-
cze w zakresie technologii informacyjnej, hosting serwerów, 
platforma marketingu internetowego oraz mobilnego jako 
usługa obejmująca platformy oprogramowania komputero-
wego dla sprzedawców detalicznych i firm w celu zapew-
nienia programów premiowych dla konsumentów w zamian 
za reklamę opt-in, za pośrednictwem Internetu oraz mobil-
nych urządzeń elektronicznych.

(210) 480390 (220) 2017 12 20
(731) CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, 
alarmy pożarowe, automatyczne sygnalizatory niskiego ci-
śnienia w oponach pojazdów, baterie elektryczne do pojaz-
dów, boje sygnalizacyjne, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki 
mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki pozio-
mu paliwa, diody świecące [LED], dzwonki [urządzenia 
ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kon-
trolno - sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśni-
ce, głośniki, hełmy żołnierskie, instalacje elektryczne, iskro-
chrony, kable rozruchowe do silników, kamizelki kuloodporne, 
kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone 
do stosowania podczas klęsk żywiołowych, kaski ochronne, 
kaski ochronne dla uprawiania sportu, koce strażackie, koła 
ratunkowe, kombinezony dla nurków, lasery nie do celów 
medycznych, liczniki, liczniki obrotów, logi [instrumenty po-
miarowe], lornetki, lunety celownicze do broni palnej, maneki-
ny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy 
dydaktyczne], maski do oddychania inne niż do sztucznego 
oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewo-
dowych, maszyny i urządzenia do sondowania, motopompy 
strażackie, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów 
elektronicznych, odzież azbestowa do ochrony przed 
ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież chroniąca 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież ku-
loodporna, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, 
osłony azbestowe dla strażaków, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, pasy bezpieczeństwa, inne 
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, 
pasy ratunkowe, peryskopy, plandeki ratownicze, pojazdy 
straży pożarnej, pompy strażackie, prędkościomierze do po-
jazdów, prostowniki, prostowniki prądu, przenośny radiowy 
sprzęt nadawczo - odbiorczy, przyrządy do wyznaczania 
azymutu, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, 
przyrządy pomiarowe, przyspieszeniomierze, radary, radia 
[odbiorniki radiowe], radia samochodowe, regulatory napię-
cia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] 
dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla po-
jazdów, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne 
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niż do sztucznego oddychania, samochody pożarnicze, siat-
ki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające 
przed wypadkami, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt radiote-
lefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, statki pożarnicze, sy-
gnalizatory akustyczne, sygnalizacja świetlna lub mechanicz-
na, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania 
i kontroli pojazdów, syreny, tablice rozdzielcze [elektrycz-
ność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnaliza-
cyjne, świetlne lub mechaniczne, termostaty do pojazdów, 
tratwy ratunkowe, trzepaczki strażackie, ubiory chroniące 
przed ogniem, urządzenia diagnostyczne - nie do celów me-
dycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do automa-
tycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do komuni-
kacji wewnętrznej, urządzenia do ładowania akumulatorów 
elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sono-
metry], urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do od-
dychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia 
do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarzania dźwię-
ku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania informa-
cji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do reje-
strowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do trans-
misji dźwięku, urządzenia do wyważania, urządzenia 
elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia 
i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia nawigacyjne dla pojaz-
dów [komputery pokładowe], urządzenia pomiarowe, urzą-
dzenia projekcyjne, urządzenia zawierające wizjery optycz-
ne, urządzenia zdalnego sterowania, węże gaśnicze, 
wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnie-
nia], wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywa-
cze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub 
wojsku, wyłączniki zdalnie sterowane, wyposażenie pojaz-
dów strażackich, wysokościomierze, wzmacniacze, zegary 
kontrolne [czasomierze rejestrujące], 12 ambulanse [karetki 
pogotowia], amortyzatory do samochodów, amortyzatory 
zawieszenia w pojazdach, alarmy antywłamaniowe do po-
jazdów, autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojaz-
dów, bagażniki na narty do samochodów, barki [łodzie], be-
toniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, 
bieżniki do pojazdów [taśmy zrolowane], bieżniki do pojaz-
dów [typu traktorowego], błotniki, błotniki do rowerów, bo-
saki, haki do łodzi, bufety ruchome, bufory, ciągniki, ciężarki 
do wyważania kół pojazdów, ciężarówki [lory], części za-
mienne do ambulansów, części zamienne do pojazdów spe-
cjalnych, części zamienne do pojazdów straży pożarnej, czę-
ści zamienne do samochodów policyjnych, części zamienne 
do pojazdów wojskowych, czopy do osi pojazdów, dętki 
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne 
do pojazdów, drzwi do pojazdów, dulki, dzwonki do rowe-
rów, fartuchy błotników, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
[do pojazdów], furgonetki, furgony [pojazdy], hamulce 
do pojazdów, hamulce do rowerów, instalacje hydrauliczne 
do pojazdów, jachty, kadłuby statków, karoserie samochodo-
we, kesony [pojazdy], kierownice do rowerów, kierownice 
pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy 
do rowerów, klaksony do pojazdów, klapy opuszczane samo-
chodowe, klapy boczne samochodowe, klapy tylne samo-
chodowe, klocki hamulcowe do pojazdów, knagi, zaciski że-
glarskie, kolce do opon, koła do rowerów, koła pojazdów, 
kołnierze obręczy kół kolejowych, kołpaki, korbowody 
do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby rowe-
rowe, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, kosze 
przystosowane do pojazdów jednośladowych, kosze przy-
stosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków 
[pojazdy], kuszetki w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy 
napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpośli-

zgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy do samochodów, łań-
cuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łatki samoprzy-
lepne kauczukowe do reperacji dętek, łodzie, łoża silnika 
do pojazdów lądowych, markizy samochodowe, maski [kla-
py] silników samochodowych, maski do pojazdów, maski sil-
ników do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędo-
we do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe 
do skrzyń ciężarówek, motocykle, motorowery, nadwozia 
samochodowe, naczepy, napinacze do szprych do kół, obrę-
cze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół pojaz-
dów, obrzeża obręczy kół kolejowych, obudowy do elemen-
tów pojazdów lądowych, innych niż silniki, obwody 
hydrauliczne do pojazdów, odbijacze do statków, ogumienie 
do kół pojazdów, ogumienie do kół rowerów, okładziny ha-
mulcowe do pojazdów, okładziny hamulcowe do samocho-
dów, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, omnibu-
sy, opony [pełne] do kół pojazdów, opony bezdętkowe 
do rowerów, opony do pojazdów, opony do rowerów, opony 
do samochodów, opony ogumienia pneumatycznego, opo-
ny pneumatyczne, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piasty do ro-
werów, piasty kół pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni 
ładunkowej [części pojazdów lądowych], podpórki, nóżki 
do rowerów, podpórki do pojazdów jednośladowych, po-
duszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samocho-
dach], poduszkowce, podwozia pojazdów, podwozia samo-
chodów, podwozia statków powietrznych, pogłębiarki, 
pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie 
i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy opancerzone, po-
jazdy silnikowe, pojazdy śnieżne, pojazdy trzy lub czterokoło-
we, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy - 
chłodnie, pojazdy do celów specjalnych, pojazdy wojskowe, 
pojazdy policyjne, pojazdy strażackie, pojazdy służb ratunko-
wych, pojazdy ratownictwa chemicznego, pojazdy służb le-
śnych, pojazdy służb technicznych, pojazdy serwisowe, po-
jazdy laboratoryjne, pokrowce na kierownice samochodowe, 
pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy, pokrow-
ce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojaz-
dów, pokrowce na zapasowe opony, pokrycia siodełek rowe-
rów lub motocykli, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów, 
pompy powietrzne [akcesoria samochodowe], pontony, pro-
gi do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojaz-
dów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, prze-
kładnie zębate do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne 
[transportery], przerzutki do rowerów, przetworniki momen-
tu obrotowego do pojazdów lądowych, przewoźne silniki 
parowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy kempingowe [po-
jazdy], przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy samo-
chodowe [mieszkalne], przyczepy turystyczne mieszkalne, 
przyczepy, naczepy, obudowy i części pojazdów mechanicz-
nych inne niż silniki, przykrywy, maski silnika do samocho-
dów, ramy do rowerów, resory, sprężyny amortyzujące sa-
mochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, 
rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, rowery, 
rozprza [żeglarstwo], samochody, samochody kempingowe, 
samochody osobowe, samochody sportowe, sanie osobo-
we [pojazdy], sanki nożne, siatki bagażowe do pojazdów, 
siatki do rowerów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojaz-
dów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do po-
jazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, 
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do rowe-
rów, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe wywrotkowe 
do ciężarówek, skutery, spadochrony, spojlery do pojazdów, 
sprzęgi do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądo-
wych, stery, stojaki do rowerów, stopnie nadwozia do pojaz-
dów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczę-
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ki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy 
kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, 
ślizgacze, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, 
śruby napędowe, śruby napędowe do łodzi, taczki, taczki ba-
gażowe, tapicerka samochodowa, trycykle, turbiny do pojaz-
dów lądowych, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, 
urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, urządze-
nia przeciwodblaskowe do pojazdów, urządzenia prze-
ciwwłamaniowe do pojazdów, wały napędowe do pojaz-
dów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła 
do kajaków, wiosła krótkie, wiosła do łodzi, wiosła rufowe, 
wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojaz-
dów lądowych, wozy, wózki odlewnicze, wozy, wózki, 
wózki bagażowe, wózki bagażowe dwukołowe, wózki 
bębnowe do węży elastycznych, wózki golfowe [pojazdy], 
wózki inwalidzkie, wózki na zakupy, wózki podnośnikowe, 
wózki transportowe, wózki trójkołowe, wózki transporto-
we trójkołowe, wózki używane do wózki widłowe, wózki 
wywrotki, wózki z bębnem do zwijania przewodów gięt-
kich, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przed-
nich świateł, wywrotki, zabudowy do pojazdów specjal-
nych, zabudowy do pojazdów strażackich, zabudowy 
do pojazdów wojskowych, zabudowy do pojazdów trans-
portowych, zabudowy do polewaczek, zabudowy do po-
jazdów medycznych, zabudowy do pojazdów policyj-
nych, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, zagłówki 
do siedzeń samochodowych, zapalniczki samochodowe, 
zasłony samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki 
samochodowe, zestawy narzędzi do reperacji dętek, złą-
cza do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojaz-
dów, żurawiki łodziowe, 35 reklama, reklama billboardo-
wa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy te-
lewizyjne, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samo-
chodowych do celów specjalnych, ambulansów, pojaz-
dów straży pożarnej, samochodów policyjnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna części zamiennych do pojazdów 
specjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej i sa-
mochodów policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
kontenerów do celów specjalnych, prowadzenie komisu 
z pojazdami, prowadzenie salonów samochodowych, 
37 czyszczenie pojazdów, instalowanie i naprawy alar-
mów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa pojaz-
dów, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instala-
cji alarmowych przeciwpożarowych, mycie pojazdów, 
mycie samochodów, naprawa pomp, obsługa i naprawa 
samochodów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów 
powypadkowych [naprawa], piaskowanie, polerowanie 
pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi stacji obsługi sa-
mochodów [tankowanie i obsługa], usługi serwisowe do-
tyczące pojazdów, wulkanizacja opon [naprawy], wywa-
żanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 
zabezpieczanie przed korozją, 42 aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, analizy systemów komputero-
wych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjno-roz-
wojowe dotyczące pojazdów specjalnych, inżynieria 
techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], kontrola 
jakości, opracowywanie projektów technicznych, prace 
badawczo - rozwojowe [dla osób trzecich], testowanie 
materiałów, testowanie pojazdów, testowanie pojazdów 
specjalnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(210) 480394 (220) 2017 12 21
(731) KUŁAGA KAMILA, Poznań;
KOZUBAL HANNA, Bogdaniec

(540) WYPAS 100% VEGAN

(531) 03.04.07, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering).
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 480395 (220) 2017 12 21
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) MPT NAM MOŻESZ ZAUFAĆ

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do zapisywania, odtwarzania, 
przekazywania informacji, dźwięku, obrazu, także poprzez 
Internet, osprzęt i akcesoria do tych urządzeń, aplikacje 
mobilne do zamawiania usług transportu samochodowe-
go, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji 
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami 
i urządzeniami mobilnymi, 16 książki, periodyki, wydaw-
nictwa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi, pod-
ręczniki, instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy 
muzyczne, śpiewniki, materiały drukowane, broszury, no-
śniki papierowe programów komputerowych, kalendarze, 
obrazy, rysunki, reprodukcje, foldery, 35 usługi reklamowe, 
również za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, udostępnianie 
i wynajmowanie powierzchni reklamowych na samocho-
dach w zakresie reklamy wizualnej, dźwiękowej, audio-
wizualnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w sieci internetowej, w sklepach i hurtowniach 
z pojazdami mechanicznymi, urządzeniami do zapisywa-
nia, odtwarzania, przekazywania danych, dźwięku, obrazu, 
z osprzętem i akcesoriami do tych urządzeń, z czasopisma-
mi, publikacjami, drukowanymi materiałami piśmiennymi, 
artykułami biurowymi, meblami, sprzętem telekomunika-
cyjnym, 36 usługi finansowe związane z transportem osób, 
system bezgotówkowego korzystania z taksówek, przepro-
wadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych za prze-
jazd taksówkami: karty płatnicze, kody, vouchery, 39 usługi 
taksówkarskie, transport podróżnych taksówką, samocho-
dowy transport pasażerski miejski i międzymiastowy, re-
zerwacja podróży, skomputeryzowane usługi rezerwacji 
w zakresie przewozu pasażerów, doradztwo i konsultacje 
w zakresie transportu taksówkowego, organizowanie trans-
portu taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zama-
wiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, śledzenie 
pojazdów do przewozu pasażerów przy użyciu kompute-
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ra lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja 
o transporcie), wynajmowanie samochodów, usługi ku-
rierskie, usługi w zakresie pomocy drogowej (holowanie), 
usługi parkingowe, usługi transportu samochodowego 
pasażerskiego i towarowego, transport przedmiotów war-
tościowych, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie po-
wierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi 
informacji o transporcie, usługi pośrednictwa w transpor-
cie, 41 usługi i doradztwo w zakresie publikowania tekstów, 
tworzenia publikacji internetowych, wydawania książek, 
czasopism, druków, organizowanie konferencji i zjazdów, 
szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane szkole-
nia w prowadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.

(210) 480399 (220) 2017 12 21
(731) GRYCAN WIKTORIA DANUTA, Warszawa
(540) SALSTHERA
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, flaki, zupy, kiełbasy, 
kiszki, kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, mięso, 
potrawy z mięsa, placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadal-
ne, wędliny, dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wy-
roby garmażeryjne, hamburgery, hot - dogi, dania gotowe 
do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, dżemy, grzyby konserwowane, przetwory 
warzywne, przetwory mięsne, konserwy mięsne, ekstrak-
ty mięsne, drób, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, 
jadalne oleje, owoce i warzywa konserwowane, suszone, 
gotowane, galaretki jadalne, konfitury, przeciery owoco-
we i warzywne, dania mrożone, dania gotowe do spożycia 
z mięs i ryb, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
spożywczych za pośrednictwem Internetu, usługi w za-
kresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizo-
wanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych 
i reklamowych dotyczących zagadnień branży spożywczej 
i gastronomicznej, zarządzanie targami i wystawami o cha-
rakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych 
do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarzą-
dzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kam-
panii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków 
sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz 
ekonomicznych, usługi badania rynku, 41 doradztwo za-
wodowe w zakresie gastronomii, prowadzenia kuchni, 
opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów szko-
leniowych lub rozrywkowych, organizowanie imprez po-
wiązanych z pokazami pieczenia, gotowania, podawania 
do stołu, organizowanie klubów zainteresowań gastrono-
mią, organizowanie i prowadzenie programów radiowych 
i telewizyjnych dotyczących prawidłowego żywienia, przy-
gotowywania posiłków, przepisów kulinarnych, sztuki po-
dawania do stołu, organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym dotyczących tematyki żywie-
nia, gastronomii, publikowanie tekstów innych niż o cha-
rakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie 
i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych 
oraz książek i periodyków w formie tradycyjnej oraz z zasto-
sowaniem sieci informatycznych, Internetu.

(210) 480405 (220) 2017 12 21
(731) WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF, Markuszów
(540) NGC NEW GENERATION CONTROLLER

(531) 21.01.11, 26.11.25, 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, 
oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowa-
nie do rzeczywistości rozszerzonej, komputerowe urządze-
nia peryferyjne ubieralne, futerały na tablety, uchwyty przy-
stosowane do telefonów komórkowych, baterie dodatkowe 
do telefonów komórkowych, etui na smartfony, zestawy 
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, komputerowe urzą-
dzenia sterujące, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego 
sterowania, urządzenia zdalnego sterowania do sterowania 
produktami elektronicznymi.

(210) 480418 (220) 2017 12 21
(731) SHANGHAI SHANGMEI COSMETICS CO., LTD, 

Nanxiang Town, CN
(540) SOVYA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 mleczko oczyszczające do celów kosmetycz-
nych, preparaty do wywabiania plam, środki do konserwacji 
skóry (pasty), środki ścierne i polerskie, kosmetyki, pasta do zę-
bów, kadzidełka, kosmetyki dla zwierząt, środki odświeżające 
powietrze (zapachowe), maski kosmetyczne, szampony.

(210) 480419 (220) 2017 12 20
(731) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) WOSEBA 5 minut tylko dla …
(510), (511) 30 kawa, jej przetwory, namiastki kawy, produkty 
na bazie kawy, kawa rozpuszczalna, kawa zbożowa, 35 rekla-
ma i marketing, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, pokazy towarów, badania rynkowe, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w Internecie, 
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlo-
wa, informacja marketingowa, promocja sprzedaży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kawą, usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów, usługi importowo-ekspor-
towe, 43 kawiarnie, cukiernie, restauracje, bary, zaopatrzenie 
w żywność i napoje.

(210) 480475 (220) 2017 12 22
(731) CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
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(540) IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA

(531) 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna.

(210) 480481 (220) 2017 12 22
(731) MARZEC KATARZYNA MARIANNA, Warszawa
(540) PIKPAK

(531) 06.01.04, 26.03.16, 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, chlebaki, etui na karty kredy-
towe (portfele), etui na karty [portfele], etui na klucze, etykie-
ty skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia, koperty ze skóry 
do pakowania, moleskin [imitacja skóry], plecaki, podróżne 
torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na pa-
rasole, przywieszki do bagażu, sakwy, sznurkowe siatki na za-
kupy, torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby 
na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy na kół-
kach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], tor-
by turystyczne, torebki, uchwyty do noszenia toreb z zaku-
pami, walizki, walizki z kółkami, 25 apaszki [chustki], bandany 
na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biu-
stonosze, body [bielizna], bokserki, czapki [nakrycia głowy], 
daszki do czapek, daszki [nakrycia głowy], długie luźne stroje, 
dzianina [odzież], fartuchy [odzież], getry [ochraniacze] za-
kładane na buty, kamizelki, kapelusze papierowe [odzież], 
kąpielówki, kaptury [odzież], kieszenie do odzieży, kołnierzy-
ki przypinane, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, 
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, 
majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], mufki [odzież], 
nakrycia głowy, ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, 
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, 
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie 
[odzież], opaski na głowę, pantofle domowe, paski [odzież], 
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pelerynki, piko-
wane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszul-
ki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, pończochy, 
pończochy wchłaniające pot, poszetki, pulowery, rękawiczki, 
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico - 
spodenki, śliniaki niepapierowe, stroje plażowe, stroje prze-
ciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, 
swetry, szale, szaliki, wyprawki dziecięce [odzież].

(210) 480509 (220) 2017 12 27
(731) KOZIEŁ MARCIN, Będzin
(540) INFOGEO
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agen-
cje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nie-
ruchomości posiadanych na własność, 37 budownictwo, 
nadzór budowlany, nadzór nad robotami budowlanymi, 
konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, 42 pomiary 
geodezyjne, projektowanie pomiarów geodezyjnych, usługi 
w zakresie miernictwa geodezyjnego, pomiary geofizyczne, 
usługi kartograficzne, programowanie komputerowe, roz-

wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
budynków, projektowanie urbanistyczne, usługi architekto-
niczne dotyczące zagospodarowania terenu.

(210) 480563 (220) 2017 12 27
(731) SKOCZEK PIOTR, Lidzbark Warmiński
(540) SOMATIK animal nutrition i zootechnical consulting

(531) 05.03.13, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 ziarna i produkty rolne, żywe zwierzęta, na-
siona, karma dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związa-
ne z rolnictwem.

(210) 480571 (220) 2017 12 27
(731) DZIEWIĄTKOWSKA MARTA, Częstochowa
(540) PLOMBA pod STEMPEL

(531) 20.05.25, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły do pisania i stem-
plowania, biurowe artykuły papiernicze, broszury, czaso-
pisma [periodyki], druki, dziurkacze do użytku biurowego, 
emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, 
etykiety przylepne z papieru, drukowane emblematy, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
książki, lak do pieczętowania, masy specjalne do pieczęto-
wania do użytku piśmiennego, maszyny biurowe, maszyny 
do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały drukowa-
ne, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, materiały piśmienne, matryce, nalepki, naklej-
ki, odbitki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], opłatki 
do pieczętowania, pieczęcie opłatkowe, plakietki papierowe, 
podkładki papierowe pod pieczęcie tłoczone i odbijane, 
podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], pojemniki 
na artykuły papiernicze, prasy biurowe do zszywania, repro-
dukcje graficzne, rozetki papierowe, stemple do pieczęto-
wania, sznurek introligatorski, teczki papierowe [artykuły pa-
piernicze], urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt 
biurowy], urządzenia pieczętujące do użytku biurowego, 
zszywacze [artykuły biurowe].

(210) 480606 (220) 2017 12 28
(731) ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZiKO OPTYK
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, okulary [optyka], lupy [optyka], okulary optyczne, 
optyczne artykuły, soczewki [szkła] optyczne, soczewki ko-
rekcyjne [optyka], obiektywy [soczewki] optyka, soczewki 
optyczne, szklane soczewki optyczne, okulary strzeleckie 
[optyczne], artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, so-
czewki optyczne do okularów słonecznych, etui na akce-
soria optyczne, futerały na urządzenia optyczne, artyku-
ły optyczne do uprawiania sportu, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, administracyjne zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie i za-
rządzanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, w tym 
reklama on-line w sieci komputerowej, reklama w prasie 
popularnej i profesjonalnej, reklama w Internecie dla osób 
trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
reklama, usługi handlu detalicznego w zakresie prepa-
ratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
kułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjny-
mi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi 
wykorzystującymi znaczki handlowe, usługi administracyj-
ne w zakresie kart lojalnościowych, organizowanie konsu-
menckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie pro-
gramów lojalnościowych, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, obsługa programów 
lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowy-
mi, administrowanie programami lojalności konsumenta, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub za-
chęty, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek 
kontaktowych, dopasowywanie soczewek optycznych, 
doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, opieka medyczna 
i zdrowotna, ochrona zdrowia, informacja medyczna, kon-
sultacje medyczne, optometria, usługi optyczne, usługi 
okulistyczne, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 480616 (220) 2017 12 28
(731) NEOVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kwidzyn

(540) HEIKO
(510), (511) 11 klimatyzatory, instalacje klimatyzacyjne, urzą-
dzenia klimatyzacyjne, centralne urządzenia klimatyzacyjne.

(210) 480618 (220) 2017 12 28
(731) SOCHACKA-MATEJA KATARZYNA, Warszawa
(540) sensuali

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, body, bokserki, 
gorsety, halki, półhalki, krótkie haleczki na ramiączkach, majtki 
damskie, dziecięce, męskie, podkoszulki bez rękawów, wyro-
by pończosznicze, podwiązki, pończochy, rajstopy, skarpetki, 
szlafroki, piżamy, koszule nocne, maski na oczy do spania, 
akcesoria do bielizny takie jak: przedłużacze do biustonoszy, 
wkładki do biustonoszy, klipsy ściągające do biustonoszy, ra-
miączka do biustonoszy, odzież, getry, legginsy, koszulki, ko-
szule z krótkim i długim rękawem, bluzy, swetry, spodnie, bluz-
ki, t-shirty, kurtki, rękawiczki, spódnice, sukienki, szale, chustki 
(odzież), apaszki, poszetki, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 
reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyj-
na, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, badania rynkowe, badania opinii publicznej, bada-
nia w zakresie biznesu, sprzedaż w tym sprzedaż on-line takich 
produktów jak: bielizna osobista, biustonosze, body, bokserki, 
gorsety, halki, półhalki, krótkie haleczki na ramiączkach, majtki 
damskie, dziecięce, męskie, podkoszulki bez rękawów, wyroby 
pończosznicze, podwiązki, pończochy, rajstopy, skarpetki, szla-
froki, piżamy, koszule nocne, maski na oczy do spania, akceso-
ria do bielizny takie jak: przedłużacze do biustonoszy, wkładki 
do biustonoszy, klipsy ściągające do biustonoszy, ramiączka 
do biustonoszy, odzież, getry, legginsy, koszulki, koszule z krót-
kim i długim rękawem, bluzy, swetry, spodnie, bluzki, t-shirty, 
kurtki, rękawiczki, spódnice, sukienki, szale, chustki (odzież), 
apaszki, poszetki, obuwie, nakrycia głowy.
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(210) 480622 (220) 2017 12 28
(731) ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZiKO OPTYK

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenia optyczne, wzmacniacze i ko-
rektory, okulary [optyka], lupy [optyka], okulary optyczne, 
optyczne artykuły, soczewki [szkła] optyczne, soczewki ko-
rekcyjne [optyka], obiektywy [soczewki] optyka, soczewki 
optyczne, szklane soczewki optyczne, okulary strzeleckie 
[optyczne], artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, so-
czewki optyczne do okularów słonecznych, etui na akce-
soria optyczne, futerały na urządzenia optyczne, artykuły 
optyczne do uprawiania sportu, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, administracyjne zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, w tym 
reklama on-line w sieci komputerowej, reklama w prasie 
popularnej i profesjonalnej, reklama w Internecie dla osób 
trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, re-
klama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
reklama, usługi handlu detalicznego w zakresie prepa-
ratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
rami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie 
programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki 
handlowe, usługi administracyjne w zakresie kart lojal-
nościowych, organizowanie konsumenckich programów 
lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/
lub reklamowych, usługi w zakresie programów lojalno-
ściowych, administrowanie programami lojalnościowymi 
i motywacyjnymi, obsługa programów lojalnościowych, za-
rządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie 
programami lojalności konsumenta, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart 
lojalnościowych, administrowanie programów lojalnościo-
wych obejmujących zniżki lub zachęty, 44 usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, dopasowywanie okularów, do-
pasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie 
soczewek optycznych, doradztwo w zakresie pomocy me-
dycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany per-
sonel medyczny, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
opieka medyczna i zdrowotna, ochrona zdrowia, informa-
cja medyczna, konsultacje medyczne, optometria, usługi 
optyczne, usługi okulistyczne.

(210) 480637 (220) 2017 12 29
(731) ZAKŁAD OBROTU TOWAROWEGO SIARKOPOL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnobrzeg

(540) WAPNO granulat Premium Plus

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.07.04, 26.11.01, 26.11.13, 
27.05.01, 27.05.10, 29.01.13

(510), (511) 1 nawozy, zwłaszcza wapno.

(210) 480645 (220) 2017 12 29
(731) ZAKŁAD OBROTU TOWAROWEGO SIARKOPOL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnobrzeg

(540) KREDA granulat Premium Plus

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 
27.05.10, 29.01.13, 26.07.04

(510), (511) 1 nawozy, zwłaszcza kreda.

(210) 480738 (220) 2018 01 03
(731) ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ , Łódź
(540) # ŁÓDŹ

(531) 02.09.01, 24.17.05, 24.17.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, ulotki, kalendarze, pudełka, kartonowe lub papie-
rowe, wydruki graficzne, zakładki do książek, broszury, druko-
wane publikacje, torebki do pakowania (koperty, woreczki) 
z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje drukowane, 
prospekty, albumy, bilety, mapy, komiksy, katalogi, karty, fo-
tografie, czasopisma,  kartki z życzeniami,fotografie, 35 agen-
cje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych (pró-
bek, druków, prospektów, broszur), działalność artystyczna 
(usługi impresariów), marketing, materiały reklamowe, ogło-
szenia reklamowe, projektowanie materiałów reklamowych, 
public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklamy 
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekla-
my telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, reklama telewizyjna, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, 38 agencje informacyjne, agencje 
prasowe, komunikacja radiowa, przesyłanie informacji, prze-
syłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kompu-
tera, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja plików cyfrowych, 39 tu-
rystyka, organizowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, 
41 edukacja, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowa-
nie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongre-
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sów, organizowanie konkursów [edukacyjna lub rozrywka], 
publikowanie książek, organizowanie i prowadzenia warszta-
tów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie spektakli [impresariat], 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
przedstawień teatralnych, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, radiowe programy rozrywkowe, reali-
zacja spektakli, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka 
[widowiska], wystawianie spektakli, telewizyjne programy 
rozrywkowe.

(210) 480752 (220) 2018 01 03
(731) LEŻAŃSKI ZBIGNIEW P.P.H. KOSMED, Głubczyce
(540) LEŻAŃSKI
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowa-
ne, źródlane, mineralne, aromatyzowane, napoje o smaku 
owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i jarzynowe, 
nektary, lemoniady, napoje gazowane, mleczne napoje sfer-
mentowane, napoje na bazie soi, cydru, napoje na bazie sło-
du, piwo, napoje izotoniczne i inne napoje bezalkoholowe, 
syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji 
napojów bezalkoholowych, napoje specjalnego przezna-
czenia energetyzujące, 33 napoje alkoholowe, cydr, napoje 
alkoholowe na bazie cydru, napoje alkoholowe z dodatkiem 
cydru i/lub chmielu.

(210) 480762 (220) 2018 01 03
(731) MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ LAZARO 

COFFEE SPÓŁKA CYWILNA, Karpin
(540) LACARO COFFEE

(531) 05.07.27, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 30 kawa.

(210) 480770 (220) 2018 01 03
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) PUNTINI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 

sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 480781 (220) 2018 01 03
(731) NOWEUŻYWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jawornik

(540) NoweUżywane best car selection

(531) 18.01.09, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa samochodów 
nowych i używanych, sprzedaż detaliczna i hurtowa samo-
chodów dostawczych, ciężarowych i osobowych, 39 wypo-
życzanie aut osobowych, wypożyczanie aut ciężarowych 
i dostawczych.

(210) 480804 (220) 2018 01 04
(731) TYMOSZCZUK WOJCIECH MONTOWNIA FRYZUR, 

Gdańsk
(540) 



Nr  ZT10/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

(531) 15.07.01, 15.07.21, 14.07.20
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjer-
skie, fryzjerstwo męskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi 
salonów fryzjersko - kosmetycznych, usługi salonów fry-
zjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, 
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonów 
fryzjerskich dla służb wojskowych, wypożyczanie maszyn 
i urządzeń dla użytku w salonach lub męskich zakładach 
fryzjerskich.

(210) 480824 (220) 2018 01 04
(731) KOPCZYŃSKI MAREK USPRINT, Warszawa
(540) USPRINT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń poligraficznych, 
37 naprawa maszyn i urządzeń poligraficznych.

(210) 480838 (220) 2018 01 04
(731) MAZUR KAZIMIERZ, NA
(540) Katarzyna Gärtner MSZA BEATOWA Pan przyjacielem 

moim

(531) 01.01.05, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi w zakresie komponowania muzyki, na-
grywanie filmów na taśmach wideo (filmowanie), produkcja 
filmów na taśmach wideo, przedstawienia teatralne- produk-
cja, realizacja spektakli, przedstawienia teatralne, spektakle 
na żywo.

(210) 480843 (220) 2018 01 05
(731) WŁODARSKI WIESŁAW, Zabierzów
(540) MEGAMI SUSHI
(510), (511) 43 usługi restauracji, restauracji samoobsługo-
wych, stołówek, snack-barów, przygotowywanie dań (żyw-
ność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi ka-
wiarni, kafeterii.

(210) 480875 (220) 2018 01 08
(731) TELBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) TB

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, elektroniczne syste-
my kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, alarmowe syste-
my bezpieczeństwa z wyłączeniem pojazdów, alarmy i urzą-
dzenia ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, aparatura 
sygnalizacyjna, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiek-
tów, elektroniczne systemy nawigacyjne, optyka światłowo-
dowa, mikroprocesory z zabezpieczeniami, zabezpieczenia 
przepięciowe, przekaźniki do zabezpieczenia nadnapięcio-
wego, tranzystory, 11 urządzenia oświetleniowe zawierające 
światłowody, 36 dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlo-
wych, 37 budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, inży-
nieria wodno-lądowa w zakresie materiałów wybuchowych, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunika-
cyjnych i elektronicznych, instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, 38 telekomunikacja za pomocą 
terminali komputerowych, systemów teleinformatycznych, 
satelitów, radia, telegrafów, telefonów, 40 produkcja na zamó-
wienie komputerów na rzecz osób trzecich, 42 inżynieria wod-
no-lądowa, usługi projektowania związane z inżynierią lądową 
i wodną, projektowanie i aktualizacja programów komputero-
wych, a w tym programów: zabezpieczających, multimedial-
nych, elektromechanicznych, przemysłowych, telekomunika-
cyjnych, sterowania procesami przemysłowymi, sterowniki 
przemysłowe wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie 
komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowa-
nie komputerowe (instalacje), badania projektowe związane 
z oprogramowaniem, rozwiązywanie problemów w postaci 
diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, odzyski-
wanie danych komputerowych, 45 monitoring alarmów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie ochrony.

(210) 480891 (220) 2018 01 08
(731) ZDRODOWSKI HUBERT, Olszewo Borki
(540) POLER-SPAW
(510), (511) 6 balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa 
na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe, bramy 
metalowe, drabiny metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje 
metalowe, maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, metale 
nieszlachetne i ich stopy, ogrodzenia metalowe, okucia me-
talowe, parkany metalowe, pokrywy do włazów metalowe, 
pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, rury i rurki ze stali, 
słupy metalowe, szyldy metalowe, tace metalowe, 39 trans-
port, składowanie towarów, spedycja, 40 chromowanie, cy-
nowanie, frezowanie, grawerowanie, lutowanie, niklowanie, 
obróbka metali, powlekanie galwaniczne, powlekanie meta-
li, szlifowanie, ścieranie, trasowanie laserem, usługi spawalni-
cze, wyrób kotłów.

(210) 480907 (220) 2018 01 08
(731) BRYLL MAGDALENA ZUZANNA, Warszawa
(540) www.POKLATKOWO.pl warsztaty animacji filmowej

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 filmy animowane, muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, 41 organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne 
i instruktażowe.
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(210) 480921 (220) 2018 01 09
(731) HERLITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) TECA

(531) 26.01.01, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 7 klisze drukarskie, klisze do druku fleksograficz-
nego, klisze drukarskie [niesensybilizowane], 16 przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], materiały do pisania, zakreśla-
cze, materiały do rysowania, zeszyty do pisania lub rysowania, 
pióra i długopisy [artykuły biurowe], ołówki, pastele [kredki], 
akwarele, materiały piśmienne, podręczniki [książki], papier, 
szablony (artykuły piśmienne), koperty (artykuły piśmienne), 
pudełka z papieru lub kartonu, pudełka na pióra, przybory 
szkolne (artykuły piśmienne), papier w arkuszach (artyku-
ły piśmienne), teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[artykuły papiernicze], taśma klejąca [materiały piśmienne], 
papierowe wyroby artystyczne, tektura, pudełka tekturowe, 
zawieszki tekturowe, etykiety tekturowe, pudełka tekturowe 
wykonane z tektury falistej, czcionki drukarskie, materiały 
drukowane, biuletyny informacyjne, terminarze (materiały 
drukowane), biuletyny (materiały drukowane), drukowane 
materiały edukacyjne, drukowane materiały dydaktycz-
ne, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane 
materiały opakowaniowe z papieru, skrócone przewodniki 
kieszonkowe [materiały drukowane], historyjki obrazkowe 
w gazetach [materiały drukowane], materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, pędzle, pędzle artystyczne, pędzle 
malarskie dla artystów, gazety, 35 reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej 
w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-
zynach, wypożyczanie materiałów reklamowych, udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi marketingowe, reklama, rozpowszechnianie reklam, 
reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publi-
kowanie tekstów reklamowych, 40 nakładanie wypukłych 
wzorów na powierzchnie tekturowe, drukowanie.

(210) 480929 (220) 2018 01 09
(731) HERLITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) TECA

(531) 26.01.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 klisze drukarskie, klisze do druku fleksograficzne-
go, klisze drukarskie [niesensybilizowane], 16 przybory szkolne 
[artykuły piśmienne], materiały do pisania, zakreślacze, materiały 
do rysowania, zeszyty do pisania lub rysowania, pióra i długo-
pisy [artykuły biurowe], ołówki, pastele [kredki], akwarele, mate-
riały piśmienne, podręczniki [książki], papier, szablony (artykuły 
piśmienne), koperty (artykuły piśmienne), pudełka z papieru 
lub kartonu, pudełka na pióra, przybory szkolne (artykuły pi-
śmienne), papier w arkuszach (artykuły piśmienne), teczki z no-

tatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], taśma 
klejąca [materiały piśmienne], papierowe wyroby artystyczne, 
tektura, pudełka tekturowe, zawieszki tekturowe, etykiety tek-
turowe, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, czcionki 
drukarskie, materiały drukowane, biuletyny informacyjne, termi-
narze (materiały drukowane), biuletyny (materiały drukowane), 
drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały dydak-
tyczne, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane 
materiały opakowaniowe z papieru, skrócone przewodniki kie-
szonkowe [materiały drukowane], historyjki obrazkowe w ga-
zetach [materiały drukowane], materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, pędzle, pędzle artystyczne, pędzle malarskie dla 
artystów, gazety, 35 reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 
gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamo-
wej w czasopismach, gazetach i magazynach, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe, reklama, 
rozpowszechnianie reklam, reklama zewnętrzna, reklama onli-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, 40 nakładanie 
wypukłych wzorów na powierzchnie tekturowe, drukowanie.

(210) 480951 (220) 2018 01 10
(731) PETRYNIAK RAFAŁ LAVAVISION, Kraków
(540) SMART FLOOR

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 przyrządy edukacyjne, urządzenia do od-
twarzania dźwięku i obrazu, urządzenia przetwarzające 
dane pozwalające na interakcję z użytkownikiem, nośniki 
danych cyfrowych, komputery, programy komputerowe 
nagrane, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
projekcyjne, urządzenia dydaktyczne, tablice interaktyw-
ne, czujniki ruchu, oprogramowanie edukacyjne, eduka-
cyjne programy komputerowe dla dzieci, interaktywna 
aparatura wideo, interaktywne oprogramowanie kompu-
terowe, interaktywne multimedialne programy kompute-
rowe, oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla 
rozrywki interaktywnej, interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, interak-
tywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania 
gier, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, pro-
gramy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku 
i wideo, urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub ob-
razów, urządzenia do odtwarzania do nośników dźwięku 
i obrazu, urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku 
i obrazu, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, 
grafiki i tekstu, kamery aktywowane ruchem, pakiety 
oprogramowania komputerowego.

(210) 480959 (220) 2018 01 10
(731) KRAWCZYK MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KLINAR, 
Człuchów
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(540) KLINARYT
(510), (511) 17 izolatory, materiały do izolacji, guma do izola-
cji dźwiękowej, wata szklana do izolacji, taśma kauczukowa 
do izolacji, materiały wypełniające, folie uszczelniające i folie 
izolacyjne, taśmy uszczelniające, materiały dźwiękoszczelne, 
taśmy klejące stosowane w przemyśle. materiały do uszczel-
niania okien i drzwi, materiały nieprzewodzące do zatrzy-
mywania ciepła, wkłady ociepleniowe do profili okiennych 
i drzwiowych, 19 niemetalowe parapety okienne, progi i pa-
rapety z materiałów niemetalowych, profile niemetalowe 
do budownictwa, profile panelowe z materiałów niemeta-
lowych, profile podparapetowe, profile podokienne, profile 
drzwiowe, listwy niemetalowe, listwy budowlane, listwy 
podokienne, niemetalowe bloki konstrukcyjne, 37 usługi 
budowlane, konsultacje budowlane, izolowanie budynków, 
montaż drzwi i okien.

(210) 481009 (220) 2018 01 11
(731) BIAŁOBRZYCKI KONRAD THU, Dalki
(540) ekologiczny papier toaletowy o zwiększonej 

gramaturze PAPIER TOALETOWY 2018 kupując nasz 
papier chronisz środowisko WAH

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.15.03, 24.17.25, 05.03.06, 01.05.06
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe.

(210) 481010 (220) 2018 01 11
(731) GESUNDHEIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) NUGA MEDICAL
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem medycznym.

(210) 481077 (220) 2018 01 12
(731) SUNSARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sunsara DALEKIE PODRÓŻE Z KLASĄ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.19
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem po-
dróży, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe 
do planowania podróży, doradztwo w dziedzinie podróży 
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, 
doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, doradz-

two w zakresie podróży, usługi w zakresie zapewniania in-
formacji dotyczących podróży, eskortowanie podróżnych, 
koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych 
i grup, oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja 
rejsów, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja wiz 
podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla 
osób wyjeżdżających za granicę, organizowanie biletów 
lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, organi-
zowanie ekspedycji, organizowanie eskorty podróżnych, or-
ganizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie i re-
zerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, 
organizowanie lotów, organizowanie podróży autobusem, 
organizowanie podróży biznesowych, organizowanie po-
dróży, organizowanie podróży i rejsów, organizowanie 
podróży i wycieczek statkami, organizowanie podróży sa-
molotowych, organizowanie podróży z i do hotelu, orga-
nizowanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, 
organizowanie powietrznego transportu pasażerskiego, 
organizowanie rejsów, organizowanie samochodowego 
transportu pasażerskiego, organizowanie samolotowe-
go transportu pasażerskiego, organizowanie transportu 
wakacyjnego, organizowanie transportu pasażerskiego, 
organizowanie transportu morskiego pasażerów, organi-
zowanie transportu powietrznego pasażerów, organizo-
wanie transportu pasażerów helikopterem, organizowanie 
transportu pasażerskiego pociągami, organizowanie trans-
portu kolejowego pasażerów, organizowanie transportu 
pasażerskiego statkami, organizowanie transportu pasa-
żerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, organizo-
wanie wczasów, organizowanie wycieczek autobusowych, 
organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie 
wycieczek [krótkich podróży], organizowanie wycieczek 
zagranicznych, planowanie i organizowanie podróży, pla-
nowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomo-
cą środków elektronicznych, planowanie i rezerwowanie 
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektro-
nicznych, planowanie, organizowanie i rezerwowanie po-
dróży za pomocą środków elektronicznych, planowanie, 
organizowanie i rezerwacja podróży, planowanie podróży, 
planowanie trasy podróży, prowadzenie wycieczek, rezer-
wacja biletów kolejowych, rezerwacja biletów lotniczych, 
rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc na po-
dróż, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, 
świadczenie usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, 
świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, udo-
stępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, 
udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie in-
formacji na temat przylotów i odlotów, udzielanie informa-
cji o podróżowaniu za pośrednictwem internetu, udzielanie 
informacji online na temat podróży, udzielanie informacji 
turystycznych, udzielanie informacji związanych z trasami 
podróży, udzielanie informacji związanych z podróżami 
liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, 
usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży 
polegające na organizowaniu podróży, udzielanie informa-
cji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, udzie-
lanie informacji związanych z podróżami i transportem 
za pomocą środków elektronicznych, usługi agencji podró-
ży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi 
agencji rezerwującej podróże, usługi agencji rezerwującej 
podróże lotnicze, usługi agencyjne obejmujące organiza-
cję podróży, usługi agencyjne w zakresie organizowania 
podróży, usługi agencyjne w zakresie organizowania trans-
portu podróżnych, usługi agencyjne w zakresie organizo-
wania wycieczek morskich, usługi agencyjne w zakresie 
rezerwacji miejsc na podróż, usługi agencyjne w zakresie 



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT10/2018

organizowania transportu osób, usługi biur podróży, mia-
nowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi 
biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i za-
mówień na transport, usługi biura turystycznego w celu 
rezerwacji podróży, usługi doradcze związane z organizo-
waniem podróży, usługi doradztwa turystycznego i infor-
macji turystycznej, usługi eskortowania podróżnych, usługi 
informacyjne w odniesieniu do podróży, usługi informacyj-
ne związane z podróżowaniem, usługi pilotów wycieczek, 
usługi przewodników turystycznych oraz informacja o po-
dróży, usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwa-
cji biletów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotniczych, 
usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi rezerwacji 
podróży lotniczych, usługi rezerwacji w zakresie podróży 
drogą morską, usługi rezerwacji w zakresie podróży dro-
gą lądową, usługi rezerwacji w zakresie wycieczek, usługi 
rezerwacji wczasów i podróży, usługi rezerwowania po-
dróży, usługi towarzyszenia podróżnym, usługi w zakresie 
biletów na podróż, usługi w zakresie organizowania trans-
portu podróżnych, usługi w zakresie pilotów wycieczek, 
usługi w zakresie planowania wycieczek, usługi w zakresie 
podróży, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże 
i wycieczki, usługi w zakresie rezerwacji transportu auto-
busowego, usługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych, 
usługi w zakresie rezerwacji wycieczek morskich, usługi 
w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi 
w zakresie rezerwowania podróży, usługi w zakresie udo-
stępniania informacji dotyczących podróży, usługi w za-
kresie udzielania informacji związanych z trasami podróży, 
usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane 
z planowaniem podróży, usługi z zakresu organizacji i re-
zerwacji podróży, usługi związane z biletami lotniczymi, 
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z prze-
wodnikiem, usługi organizowania wycieczek, organizacja 
i rezerwacja wypraw, organizacja wycieczek, organizacja 
i rezerwowanie wycieczek, organizacja wycieczek tury-
stycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, orga-
nizowanie i przeprowadzanie wypraw konnych, organizo-
wanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, organizowanie 
i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie 
i przeprowadzanie wypraw do dżungli i na safari, organi-
zowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, 
organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodnio-
wych, organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek 
ze zwiedzaniem, organizowanie usług przewodników 
turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowa-
nie wycieczek jednodniowych, organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek z przewodni-
kiem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [trans-
port], organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta, 
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach waka-
cji zorganizowanych, organizowanie wycieczek ze zwiedza-
niem i wypraw, organizowanie wypraw w ramach wakacji 
zorganizowanych, organizowanie wypraw, wycieczek jed-
nodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie 
zwiedzania miasta, planowanie i organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych, prowadzenie 
wycieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, prowadze-
nie wycieczek ze zwiedzaniem, rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, udostępnianie 
pojazdów na wycieczki i wyprawy, udzielanie informacji 
turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, usługi 
agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi or-
ganizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi osobistych 
przewodników turystycznych, usługi świadczone przez 
przewodników turystycznych, usługi transportu na wy-

cieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania 
wycieczek na rzecz turystów, usługi w zakresie organizo-
wania krótkich wycieczek, usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, usługi w zakresie organizowania 
wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, organi-
zowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne.

(210) 481143 (220) 2018 01 16
(731) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) NOVO energia

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(210) 481149 (220) 2018 01 16
(731) NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) FREZER ANTIFREEZE + COOLANT

(531) 27.05.01, 26.04.02, 24.17.05
(510), (511) 1 koncentraty i płyny do chłodnic samochodowych.

(210) 481160 (220) 2018 01 16
(731) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE 

ATV FILM , Łódź
(540) bank twarzy

(531) 27.05.01, 01.01.25, 02.03.01
(510), (511) 35 usługi agencji modeli do pozowania, usługi 
agencji castingowej, usługi agencji reklamowych, fotokopio-
wanie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, produkcja reklam radiowych 
i telewizyjnych, usługi promocji wizerunku do celów rekla-
my, filmu i telewizji oraz produkcji rozrywkowych, 40 usługi 
fotograficzne w zakresie wywoływania filmów i wykony-
wania odbitek fotograficznych, kopiowanie zdjęć, 41 usługi 
artystów teatralnych, produkcja filmów, montaż programów 
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radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów pięk-
ności, prowadzenie studia filmowego, usługi fotograficzne 
i wykonywanie zdjęć, sesje zdjęciowe.

(210) 481208 (220) 2018 01 17
(731) NOWAK KRYSTYNA, NOWAK BOGDAN, NOWAK 

DANIEL FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO- 
-USŁUGOWA KACPEREK SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) KACPEREK PielęgnacjaObuwia.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej, świadczone w lokalu sprzedawcy, online oraz za po-
mocą sprzedaży wysyłkowej, artykułów do czyszczenia 
i pielęgnacji obuwia, wkładek do butów, farb do skóry oraz 
akcesoriów kaletniczych realizowane za pośrednictwem 
dystrybucji przez sklep internetowy, internetowych platform 
handlowych, stron internetowych, papierowych oraz inter-
netowych katalogów, a także dystrybucji prowadzonej w lo-
kalu sprzedawcy.

(210) 481222 (220) 2018 01 17
(731) PETZ JERZY, Legionowo
(540) GONDOLA

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, dru-
kowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, druko-
wane materiały firmowe, 35 zarządzanie i administrowanie 
centrum handlowym, zarządzanie i administrowanie cen-
trum usługowym, zarządzanie i administrowanie centrum 
rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji handlowych, 
promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, usługi 
w zakresie gromadzenia towarów i organizowania pokazów 
towarów w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru w skle-
pie, centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, super-
markecie, punkcie detalicznym, salonie, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich 
towarów, usługi organizowania targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów z branży spożywczej, artykułów po-
wszechnego użytku, 36 usługi administrowania i zarządza-
nia nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi 
i powierzchniami użytkowymi, wynajmowanie powierzchni 
handlowych, biurowych oraz użytkowych, wynajem i dzier-
żawa powierzchni w centrum handlowo-rozrywkowo- usłu-
gowym, 39 wynajem miejsc parkingowych, powierzchni 
i obiektów magazynowych, administrowanie miejscami 
parkingowymi, składowanie towarów, 41 usługi w zakresie 

rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, organi-
zowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa sal kinowych 
i salonów gier, wynajmowanie powierzchni w celu organi-
zowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych i sportowych przez osoby trzecie, informacja 
o imprezach, spektaklach i wystawach, 43 usługi w zakresie 
prowadzenia punktów gastronomicznych, restauracji, ka-
wiarni, barów, snack-barów, dostarczanie potraw i napojów, 
44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salo-
nów piękności, punktów usług optycznych.

(210) 481229 (220) 2018 01 17
(731) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) beksy

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, 
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urzą-
dzenia i przyrządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, gry komputerowe, urządzenia do na-
grywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej 
i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, apli-
kacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, 
pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe, 
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biu-
rowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowa-
nia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i tor-
by z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały 
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, 
albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kar-
tonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież: 
nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe, 
kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, ple-
caki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, 
smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia 
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły 
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier 
wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie 
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy kore-
spondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów 
reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia 
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sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż nastę-
pujących towarów z naniesionym logo jako elementem re-
klamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych 
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów 
i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 
arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pa-
kowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czaso-
pism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki 
oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, 
drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samo-
chodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, 
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów 
ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, ple-
caków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, ob-
roży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów 
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu 
do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz in-
nych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i so-
ków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji 
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, pro-
gramów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów 
dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na te-
lefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja fil-
mów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów 
filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo, 
nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań, 
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organiza-
cji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, te-
lewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i roz-
rywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interak-
tywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu 
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, 
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie 
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, cza-
sopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostęp-
nianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybu-
cja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję 
i dystrybucję filmów i seriali.

(210) 481243 (220) 2018 01 17
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) eko patrol
(510), (511) 9 analizatory powietrza, aparatura kontrolno-
-pomiarowa do badania zanieczyszczenia środowiska, apara-
tura kontrolno-pomiarowa do badania zanieczyszczenia po-
wietrza, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, 
czujniki jakości powietrza, czujniki temperatury powietrza, 
modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach, 
mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki danych, aplikacje 
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kompute-
rowymi do noszenia na sobie, urządzenia do pomiaru pyłu, 
urządzenia do monitorowania emisji pyłu, elektroniczna 
aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, 
przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania zanie-
czyszczeń powietrza, pyłomierze, laserowe mierniki stężenia 
zanieczyszczeń powietrza, pobieralne mapy elektroniczne, 
komputerowe mapy cyfrowe, mierniki stężenia zanieczysz-
czeń powietrza, oprogramowanie do rzeczywistości rozsze-
rzonej do tworzenia map, 42 analiza powietrza w środowi-
sku budowlanym, usługi analizy biochemicznej przepływu 
powietrza, usługi w zakresie pomiarów powietrznych, usługi 
liczenia cząstek w przepływającym powietrzu, usługi w za-

kresie badania składników przepływającego powietrza, 
usługi w zakresie badania składników powietrza, usługi gro-
madzenia danych związanych z jakością powietrza, zdalny 
monitoring powietrzny związany z badaniami naukowy-
mi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami 
środowiska, pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza, 
usługi pomiaru i monitorowania jakości powietrza, opraco-
wywanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów), 
projektowanie bezzałogowych statków powietrznych (dro-
nów), usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza, 
badania środowiska, świadczenie usług pobierania próbek 
do badania skażenia, pomiary środowiskowe, ocena zagro-
żeń środowiskowych, usługi monitoringu środowiska natu-
ralnego, badania dotyczące ochrony środowiska, kompilacja 
informacji dotyczących środowiska, gromadzenie informacji 
dotyczących środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące ochrony 
środowiska, monitoring środowiskowy obszarów składowa-
nia odpadów, monitoring środowiskowy terenów utylizacji 
odpadów, kompilacja informacji dotyczących warunków śro-
dowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania 
środowiskowego, konsultacja techniczna w dziedzinie inży-
nierii środowiska, teledetekcja lotnicza związana z badania-
mi środowiska, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska 
naturalnego, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem 
środowiska, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia śro-
dowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska,  
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi 
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo 
techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, testowanie emi-
sji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, usługi 
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi 
doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony śro-
dowiska, usługi mapowania stref zagrożenia smogowego, 
sporządzanie map zagrożeń smogowych, usługi w zakresie 
badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń 
wody, udostępnianie danych technologicznych na temat in-
nowacji mających na uwadze ochronę środowiska, monito-
rowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrę-
bie struktur inżynierii wodno-lądowej, laboratoria badawcze, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, przygotowy-
wanie map cyfrowych, tworzenie map GPS.

(210) 481246 (220) 2018 01 17
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) eko patrol GIG
(510), (511) 9 analizatory powietrza, aparatura kontrolno-
-pomiarowa do badania zanieczyszczenia środowiska, apara-
tura kontrolno-pomiarowa do badania zanieczyszczenia po-
wietrza, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, 
czujniki jakości powietrza, czujniki temperatury powietrza, 
modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach, 
mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki danych, aplikacje 
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kompute-
rowymi do noszenia na sobie, urządzenia do pomiaru pyłu, 
urządzenia do monitorowania emisji pyłu, elektroniczna 
aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, 
przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania zanie-
czyszczeń powietrza, pyłomierze, laserowe mierniki stężenia 
zanieczyszczeń powietrza, pobieralne mapy elektroniczne, 
komputerowe mapy cyfrowe, mierniki stężenia zanieczysz-
czeń powietrza, oprogramowanie do rzeczywistości rozsze-
rzonej do tworzenia map, 42 analiza powietrza w środowi-
sku budowlanym, usługi analizy biochemicznej przepływu 
powietrza, usługi w zakresie pomiarów powietrznych, usługi 
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liczenia cząstek w przepływającym powietrzu, usługi w za-
kresie badania składników przepływającego powietrza, 
usługi w zakresie badania składników powietrza, usługi gro-
madzenia danych związanych z jakością powietrza, zdalny 
monitoring powietrzny związany z badaniami naukowy-
mi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami 
środowiska, pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza, 
usługi pomiaru i monitorowania jakości powietrza, opraco-
wywanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów), 
projektowanie bezzałogowych statków powietrznych (dro-
nów), usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza, 
badania środowiska, świadczenie usług pobierania próbek 
do badania skażenia, pomiary środowiskowe, ocena zagro-
żeń środowiskowych, usługi monitoringu środowiska natu-
ralnego, badania dotyczące ochrony środowiska, kompilacja 
informacji dotyczących środowiska, gromadzenie informacji 
dotyczących środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące ochrony 
środowiska, monitoring środowiskowy obszarów składowa-
nia odpadów monitoring środowiskowy terenów utylizacji 
odpadów kompilacja informacji dotyczących warunków śro-
dowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania 
środowiskowego, konsultacja techniczna w dziedzinie inży-
nierii środowiska, teledetekcja lotnicza związana z badania-
mi środowiska, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska 
naturalnego, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem 
środowiska, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia śro-
dowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi 
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo 
techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, testowanie emi-
sji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, usługi 
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi 
doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony śro-
dowiska, usługi mapowania stref zagrożenia smogowego, 
sporządzanie map zagrożeń smogowych, usługi w zakresie 
badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń 
wody, udostępnianie danych technologicznych na temat in-
nowacji mających na uwadze ochronę środowiska, monito-
rowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrę-
bie struktur inżynierii wodno-lądowej, laboratoria badawcze, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, przygotowy-
wanie map cyfrowych, tworzenie map GPS.

(210) 481280 (220) 2018 01 18
(731) PIEKIEŁKO ŁUKASZ MATTONI IMPORT-EXPORT, 

Wrocław
(540) ANDREAS

(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele na karty, 
portmonetki, portmonetki skórzane, etui na klucze, etui na klu-
cze wykonane ze skóry, etui na klucze wykonane z imitacji skó-
ry, etui, futerały na dokumenty, torby, saszetki męskie, saszetki 
biodrowe, saszetki na przybory toaletowe, walizki, walizki skó-
rzane, walizki podróżne, walizki biznesowe, walizki na kółkach, 

torebki, torebki skórzane, torebki tekstylne, małe torebki ko-
pertówki, torebki noszone na biodrach, torebki do ręki, torebki 
kuferki, torebki na ramię, torebki wieczorowe, torebki męskie, 
wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki, aktówki, dyplomatki, 
portfele, portmonetki, paski, torebki, tornistry, etui do kluczy, 
torby na laptopy, etui na krawaty, torby podróżne na ubrania, 
trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki przenośne na kosmetyki, fute-
rały na butelki, 25 paski skórzane, paski tekstylne.

(210) 481295 (220) 2018 01 18
(731) Morrison Bowmore Distillers Limited, Glasgow, GB
(540) AUCHENTOSHAN BARTENDER’S MALT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, whisky.

(210) 481300 (220) 2018 01 18
(731) PIEKIEŁKO ŁUKASZ MATTONI IMPORT-EXPORT, 

Wrocław
(540) andrea

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele na kar-
ty, portmonetki, portmonetki skórzane, etui na klucze, etui 
na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze wykonane z imi-
tacji skóry, etui, futerały na dokumenty, torby, saszetki męskie, 
saszetki biodrowe, saszetki na przybory toaletowe, walizki, 
walizki skórzane, walizki podróżne, walizki biznesowe, walizki 
na kółkach, torebki, torebki skórzane, torebki tekstylne, małe 
torebki kopertówki, torebki noszone na biodrach, torebki 
do ręki, torebki kuferki, torebki na ramię, torebki wieczorowe, 
torebki męskie, wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki, ak-
tówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, paski, torebki, tor-
nistry, etui do kluczy, torby na laptopy, etui na krawaty, torby 
podróżne na ubrania, trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki prze-
nośne na kosmetyki, futerały na butelki, 25 paski skórzane, 
paski tekstylne.

(210) 481313 (220) 2018 01 19
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kraft

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, detergenty 
do zmywarek do naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do zmywania naczyń, pro-
szek do zmywarek, ściereczki nasączone środkiem do zmy-
wania naczyń, środki do płukania do zmywarek, środki 
do zmywania naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmy-
warek naczyń, tabletki do zmywarek, impregnowane chu-
steczki papierowe do czyszczenia naczyń, mydło w płynie 
do mycia naczyń.
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(210) 481314 (220) 2018 01 19
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dumni z tego, co nasze

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane folde-
ry informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afi-
sze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, 
bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane 
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka 
do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, 
książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalep-
ki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje 
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje 
promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy pa-
pierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kar-
tonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
reklamy drukowane, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi organizowa-
nia gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, kampanie marketingowe.

(210) 481315 (220) 2018 01 19
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NATURA MOŻE BYĆ Z NAS DUMNA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szko-
leniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony to-
warowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, 
czasopisma, druki, drukowane materiały dydaktyczne, druko-
wane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, 
gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upo-
minkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały 
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje 
drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub 
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, 
skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby pa-
pierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, reklamy drukowane, 29 mięso i wędliny, 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty 
mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja i produkty z jaj, 
oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty 
rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa 

i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, ga-
laretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki 
gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, prze-
kąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski 
na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne, mle-
ko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, produkty 
serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy 
i melasa, ocet, sosy jako  przyprawy, sosy, pikantne sosy, czat-
nej i pasty, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony 
zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i gry-
sik, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające ma-
karon, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mie-
szanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże 
i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, 
grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze 
dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona roślin 
strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzo-
wane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty 
do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty 
piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, 35 usługi han-
dlu detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą mięsa 
i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów mięsnych, przetworzo-
nych produkty mięsne, past mięsnych, pasztetów, smalcu, jaj 
i produktów z jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, ryb, owoców 
morza i mięczaków, past rybnych i z owoców morza, prze-
tworzonych owoców, warzyw i grzybów, w tym orzechów 
i nasion roślin strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów, 
past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, goto-
wych dań z mięsą przekąsek z owoców, przekąsek na bazie 
ziemniaków, przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na ba-
zie warzyw, przekąsek na bazie tofu, przekąsek na bazie mię-
sa, deserów owocowych, jogurtowych i mlecznych, mleka, 
nabiału i substytutów nabiału, produktów mlecznych, pro-
duktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i dodatków 
smakowych, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, 
mąki, syropów i melasy, octu, sosów jako przypraw, sosów, 
pikantnych sosów, czatnej i past, zbóż, przekąsek z produk-
tów zbożowych, batonów zbożowych i energetycznych, 
płatków śniadaniowych, owsianki i grysiku, czekolady, lodu, 
lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, 
cukierków, batonów i gumy do żucia, chleba, wyrobów 
cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchego i świeżego 
makaronu, klusek i pierogów, dań na bazie ryżu, dań goto-
wych zawierających makaron, ciast do pieczenia, gotowa-
nia i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania, 
cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i na-
dzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich 
polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów 
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów 
rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, 
świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów, 
słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych 
dla ludzi, siemienia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych 
nasion roślin strączkowych, napojów owocowych, wody, 
soków, aromatyzowanych napojów gazowanych, napojów 
bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syro-
pów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów 
na bazie orzechów i soi, usługi dystrybucyjne, usługi ekspor-



Nr  ZT10/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

tu i importu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
pośrednictwo handlowe, usługi organizowania gier i kon-
kursów, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej.

(210) 481370 (220) 2018 01 22
(731) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) SIN REELS

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 07.15.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i ha-
zardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier kompute-
rowych, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry 
komputerowe w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, termi-
nale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier 
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, 
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] 
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, 
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry kompute-
rowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-li-
ne i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych 
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier 
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier 
hazardowych.

(210) 481371 (220) 2018 01 22
(731) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) HOTPOLY7

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i ha-
zardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier kompute-
rowych, gry wideo w formie programów komputerowych, 
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry 
komputerowe w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, termi-
nale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier 
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, 
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] 
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, 

w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry kompute-
rowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-li-
ne i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych 
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier 
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier 
hazardowych.

(210) 481372 (220) 2018 01 22
(731) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) Miss INFERNO

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i ha-
zardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier kompute-
rowych, gry wideo w formie programów komputerowych, 
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry 
komputerowe w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, termi-
nale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier 
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, 
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] 
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, 
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry kompute-
rowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-li-
ne i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych 
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier 
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier 
hazardowych.

(210) 481373 (220) 2018 01 22
(731) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) DRAGON LEGENDS

(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.03.01, 04.03.03, 04.03.20
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i ha-
zardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier kompute-
rowych, gry wideo w formie programów komputerowych, 
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry 
komputerowe w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, termi-
nale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier 
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, 
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] 
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, 
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry kompute-
rowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-li-
ne i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych 
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nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier 
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier 
hazardowych.

(210) 481374 (220) 2018 01 20
(731) NASZ ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedliska
(540) ONTARGETUM
(510), (511) 8 broń biała, 13 broń palna i amunicja, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 41 rozrywkowa działalność 
sportowa.

(210) 481416 (220) 2018 01 22
(731) LEGENDZIEWICZ JACEK JORDAN GROUP, Kraków
(540) Willa Jordanówka
(510), (511) 43 hotele, kawiarnie, kafeterie [bufety], obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje, rezerwacje miejsc w hotelach, wynaj-
mowanie sal.

(210) 481423 (220) 2018 01 22
(731) LEGENDZIEWICZ JACEK JORDAN GROUP, Kraków
(540) Jordan Pokoje Gościnne
(510), (511) 43 hotele, kawiarnie, kafeterie [bufety], obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje, rezerwacje miejsc w hotelach, wynaj-
mowanie sal na posiedzenia.

(210) 481442 (220) 2018 01 22
(731) SZYMAŃSKI MICHAŁ PINAKOTEKA, Kraków
(540) PINAKOTEKA

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 30 dania gotowe wykonane w przeważającej 
części z towarów ujętych w tej klasie, wytrawne przekąski, 
potrawy na bazie makaronu, ryżu, zbóż, wyroby cukiernicze, 
kawa, herbata, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bez-
alkoholowe, preparaty do produkcji napojów.

(210) 481443 (220) 2018 01 22
(731) BARAŃSKA ANNA, Poznań
(540) LONSYL

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu ze sprzedażą odzieży.

(210) 481461 (220) 2018 01 22
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

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

(210) 481464 (220) 2018 01 22
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) wyrób medyczny zenella MED

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów me-
dycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje 
do celów leczniczych, zioła lecznicze, 10 wyroby medyczne 
do aplikowania leków.

(210) 481465 (220) 2018 01 22
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zenella
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów me-
dycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje 
do celów leczniczych, zioła lecznicze, 10 wyroby medyczne 
do aplikowania leków.

(210) 481467 (220) 2018 01 22
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) Olek i Ada
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki 
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, in-
terfejsy komputerowe, programy komputerowe, kompute-
rowe bazy danych, 16 czasopisma, publikacje periodyczne, 
broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty pocztowe, albumy, 
atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami 
do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi, 
komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne, notesy, repro-
dukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki 
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje 
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły 
i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 
40 drukowanie książek i czasopism, usługi poligraficzne 
i skład drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, 
wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycz-
nych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi 
wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wy-
korzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi 
nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usłu-
gi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, 
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usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż 
teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji 
zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pra-
cowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 481477 (220) 2018 01 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Libertów

(540) OKNOPLUS
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawa, montaż, wymia-
na stolarki otworowej i ścianek działowych, budowlane ro-
boty wykończeniowe.

(210) 481478 (220) 2018 01 23
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) Ketoprex
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, napoje witaminizowane, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki 
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniają-
ce, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych, leki 
w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, pre-
paraty i substancje lecznicze, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty witaminowe, 
dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, 
mieszanki ziołowe do użytku medycznego.

(210) 481479 (220) 2018 01 23
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) Ketoprexan
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, napoje witaminizowane, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki 
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniają-
ce, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych, leki 
w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi,, pre-
paraty i substancje lecznicze, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty witaminowe, 
dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, 
mieszanki ziołowe do użytku medycznego.

(210) 481480 (220) 2018 01 23
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica

(540) Panaprex
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, napoje witaminizowane, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farma-
ceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla 
ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające 
do celów medycznych, leki w płynie, napoje lecznicze, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające 
mikroelementy dla ludzi, preparaty i substancje lecznicze, 
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
witaminy i preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające 
do żywności o działaniu leczniczym, mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego.

(210) 481481 (220) 2018 01 23
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) Panaprexan
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, napoje witaminizowane, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farma-
ceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla 
ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające 
do celów medycznych, leki w płynie, napoje lecznicze, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające 
mikroelementy dla ludzi, preparaty i substancje lecznicze, 
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
witaminy i preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające 
do żywności o działaniu leczniczym, mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego.

(210) 481482 (220) 2018 01 23
(731) ZBUDNIEWEK JULIA, Warszawa
(540) eRka Wedding
(510), (511) 45 planowanie i organizowanie ceremonii 
ślubnych.

(210) 481485 (220) 2018 01 23
(731) Fekollini s.r.o., Sládkovičovo, SK
(540) 
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(531) 02.01.23, 08.01.03
(510), (511) 30 przekąski z produktów zbożowych, kanap-
ki, bagietki, rogaliki, 39 dostawa produktów spożywczych, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 481486 (220) 2018 01 23
(731) Fekollini s.r.o., Sládkovičovo, SK
(540) 

(531) 02.01.17, 02.01.30, 08.01.08, 29.01.12
(510), (511) 30 przekąski z produktów zbożowych, kanap-
ki, bagietki, rogaliki, 39 dostawa produktów spożywczych, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 481491 (220) 2018 01 23
(731) GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków
(540) DRACULA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, 
naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwie-
rząt, słód, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związa-
ne z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 481496 (220) 2018 01 23
(731) WASILCZYK CEZARY, Warszawa
(540) WASILCZYK MEDICAL CLINIC

(531) 03.11.03, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania i konsultacje me-
dyczne, diagnostyka, leczenie i opieka medyczna, rehabili-
tacja lecznicza, prowadzenie szpitali, przychodni oraz punk-
tów rehabilitacji zdrowotnej.

(210) 481497 (220) 2018 01 23
(731) WASILCZYK CEZARY, Warszawa
(540) WASILCZYK MEDICAL CLINIC

(531) 03.11.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania i konsultacje me-
dyczne, diagnostyka, leczenie i opieka medyczna, rehabili-
tacja lecznicza, prowadzenie szpitali, przychodni oraz punk-
tów rehabilitacji zdrowotnej.

(210) 481521 (220) 2018 01 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE SONOPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) sonopan

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrol-
ne, mierniki hałasu, dozymetry hałasu, kalibratory akustyczne, 
mikrofony pomiarowe, urządzenia, aparatura do pomiarów 
poziomu ciśnienia akustycznego i natężenia dźwięku obli-
czaniem poziomów mocy akustycznej, wskaźniki akustyczne, 
sondy pomiarowe, mierniki drgań, czujniki drgań, fotometry, 
głowice fotometryczne, kalibratory fotometryczne, przystaw-
ki do pomiaru luminancji, mierniki luminancji, luksomierze, 
radiometry, osprzęt do wyżej wymienionego asortymentu: 
statywy, zasilacze, akumulatory, walizki, przedłużacze, osłony 
przeciwwietrzne, osłony do pomiaru hałasu turbin wiatro-
wych, konwertery - oprogramowanie z zakresu pomiarów 
oświetlenia oraz poziomu hałasu, 35 usługi w zakresie pro-
wadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, 
wysyłkowej oraz bezpośredniej instrumentów i przyrządów 
pomiarowych, kontrolnych do pomiaru oświetlenia i hałasu, 
oprogramowania z zakresu pomiarów oświetlenia i poziomu 
hałasu, usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, 
wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzeda-
ży instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych 
do pomiaru oświetlenia i hałasu, oprogramowania z zakresu 
pomiarów oświetlenia i poziomu hałasu, organizowanie sprze-
daży instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych 
do pomiaru oświetlenia i hałasu w trybie aukcji i przetargów 
publicznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej 
i Internetu, 37 usługi w zakresie montażu instalacji, naprawy, 
konserwacji urządzeń oraz przyrządów kontrolno - pomiaro-
wych, 42 usługi w zakresie kalibracji, wzorcowania przyrządów 
kontrolno - pomiarowych, ekspertyzy pomiarowe na rzecz 
osób trzecich, badania i analizy techniczne w zakresie przy-
rządów kontrolno - pomiarowych ich legalizacji, kalibracji, 
wzorcowania, usługi w zakresie projektowania technicznego, 
usługi w zakresie doradztwa dotyczącego systemu pomiarów 
poziomu ciśnienia akustycznego i natężenia dźwięku, usługi 
w zakresie doradztwa dotyczącego systemów pomiarów fo-
tometrycznych, 45 usługi w zakresie legalizacji przyrządów 
kontrolno - pomiarowych.

(210) 481583 (220) 2018 01 25
(731) FLYBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) A ARGOAERO

(531) 27.05.01, 03.07.17, 29.01.12
(510), (511) 12 helikoptery, 25 odzież, 39 transport.

(210) 481585 (220) 2018 01 25
(731) RORAT  PIOTR BIOZONA, Warszawa
(540) feel FIT

(531) 27.05.01, 24.03.07
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetworzy owocowe 
wzbogacone białkiem, zupy proteinowe w proszku, warzy-
wa przetworzone, owoce przetworzone, batony na bazie 
orzechów i nasion, mieszanki owoców i orzechów, prze-
twory warzywne z dodatkiem białka, zupy, zupy błyska-
wiczne, zupy w proszku, batony spożywcze na bazie orze-
chów, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne 
na bazie orzechów i ziaren, mieszanki owoców suszonych, 
chipsy sojowe, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy 
owocowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy 
z juki, chipsy z jarmużu, owoce liofilizowane, batony owo-
cowe, 30 batony proteinowe, batony czekoladowe, ciastka 
w proszku, ciastka proteinowe, wafelki proteinowe, czeko-
lada proteinowa, słodycze bez cukru, słodycze proteinowe, 
cukierki proteinowe, cukierki bez cukru, owsianka prote-
inowe, ciasto na pizzę proteinową, naleśniki proteinowe 
w proszku, budynie proteinowe w proszku, puddingi, pud-
dingi proteinowe w proszku, ciastka proteinowe w prosz-
ku, musli proteinowe, makarony zbożowe z dodatkiem 
białka, makarony warzywne, makarony proteinowe, bato-
ny zbożowe, batony na bazie granoli, batony spożywcze 
na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu, batony go-
towe do spożycia na bazie czekolady, mieszanki spożywcze 
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, 
ciastka, ciastka owsiane, ciastka herbaciane, ciastka migda-
łowe, ciastka czekoladowe, ciastka serowe, ciastka owsiane 
spożywcze, ciastka z prosa, wafelki, wafelki w polewie cze-
koladowej, czekolada, słodycze piankowe, słodycze czeko-
ladowe, słodycze, słodycze zawierające owoce, słodycze 
do żucia, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze na bazie 
miodu, cukierki, cukierki czekoladowe, cukierki ciągutki, cu-
kierki miętowe, cukierki do żucia, cukierki z kakao, owsian-
ka, owsianka błyskawiczna, ciasto na pizzę, budyń ryżowy, 
budynie deserowe, budyń w proszku, budynie deserowe 
w proszku, chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, chipsy kukury-
dziane, chipsy, chipsy proteinowe, makarony, makaron gry-
czany, makarony razowe.

(210) 481586 (220) 2018 01 25
(731) CHEMOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) HERKUS
(510), (511) 7 pompy mułowe, pompy odśrodkowe.

(210) 481587 (220) 2018 01 25
(731) CHEMOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) CHEMOFLON
(510), (511) 17 uszczelnienia z tworzyw sztucznych, uszczel-
ki do użytku przemysłowego.

(210) 481605 (220) 2018 01 25
(731) NIEMIRO PAWEŁ, NIEMIRO MONIKA FORCLEVER 

SPÓŁKA CYWILNA, Złotokłos
(540) FORCLEVER
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze su-
plementy diety, płyny do celów weterynaryjnych, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, pre-
paraty weterynaryjne, preparaty witaminowe, suplementy 
diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające propolis, 
zioła lecznicze.

(210) 481611 (220) 2018 01 26
(731) RATAŃCZUK PIOTR, Moryń
(540) ECOFIRE POLAND

(531) 01.15.05, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.13
(510), (511) 11 kotły CO palniki na biomasę, palniki na pellet, 
części kotłów.

(210) 481613 (220) 2018 01 26
(731) KRAWCZYK ANNA MARIA FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA RAXO ANNA KRAWCZYK, Rzeplin
(540) e Kamery

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 kamery akcji, kamery wideo, cyfrowe kame-
ry wideo, monopody na kamery, pokrowce na kamery, 
kamery do pojazdów, kamery wideo do nadzoru, kame-
ry do desek rozdzielczych, kamery cofania do pojazdów, 
wodoodporne futerały na kamery wideo, aparaty foto-
graficzne, aparaty fotograficzne cyfrowe, torby na apa-
raty fotograficzne, pokrowce na aparaty fotograficzne, 



64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT10/2018

futerały przystosowane na aparaty fotograficzne, aparaty 
fotograficzne dołączane do kasku, wodoodporne futera-
ły na aparaty fotograficzne, urządzenia wideo do moni-
torowania niemowląt, torby przystosowane do noszenia 
sprzętu wideo, wodoodporne futerały na kamery wideo, 
soczewki fotograficzne, urządzenia i przyrządy fotogra-
ficzne, 35 usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online 
za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi 
handlowe online, w ramach których sprzedający wysta-
wiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za po-
średnictwem Internetu, usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprze-
daży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi sprzeda-
ży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
towym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, mianowi-
cie dostarczanie informacji o produktach za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, administrowanie i organizacja usług sprzeda-
ży wysyłkowej.

(210) 481636 (220) 2018 01 26
(731) SPARK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) RUNMASTERS

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 działalność sportowo - kulturalna, organizacja 
imprez sportowych oraz kulturalno rozrywkowych.

(210) 481645 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) MONSTER

(531) 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481646 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) FIELDS OF BATTLE

(531) 27.05.01, 23.03.10
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481647 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) Sword

(531) 23.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481648 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) DRAGON

(531) 04.03.03, 04.03.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481649 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) SPORT EXTREME
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481650 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
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(540) MONSTER
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481651 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) FIELDS OF BATTLE
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481652 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) SWORD
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481653 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) DRAGON
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481654 (220) 2018 01 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) Sport EXTREME

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 481656 (220) 2018 01 27
(731) KINAS MARTA CENTRUM UBEZPIECZEŃ CUK, Brzezie
(540) CUK CENTRUM UBEZPIECZEŃ KINAS  

ROK ZAŁOŻENIA 1990

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.19, 27.05.19
(510), (511) 36 ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpie-
czenia domu, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia 
samochodowe, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia 
podróżne, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia dotyczą-
ce własności, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpiecze-
nia kredytu, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradz-
two w sprawie ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące 
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi w zakresie 
organizowania ubezpieczenia, usługi planowania związane 
z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradz-
twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczenia-
mi od wypadków.

(210) 481659 (220) 2018 01 29
(731) DAŃCZAK MONIKA, Klamry
(540) SLOVIANCA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 02.03.01, 02.03.02, 
02.03.07, 02.03.16, 02.03.17, 02.03.23, 05.05.20, 05.05.22, 
05.03.13, 09.03.05, 05.07.02

(510), (511) 3 aerozole do odświeżania i oczyszczania 
skóry, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycz-
nych, balsamy do celów kosmetycznych, biały puder ko-
smetyczny do twarzy, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, chusteczki nawilżone do celów 
higienicznych i kosmetycznych, dezodoranty i antyperspi-
ranty, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje 
do ciała, esencje do pielęgnacji skóry, kamień ałun [śro-
dek ściągający], kamienie do wygładzania stóp, kompresy 
na oczy do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], korund granulowany, korund [materiał ścier-
ny], kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne żele pod 
oczy, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, 
kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze i preparaty toale-
towe, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki do wło-
sów, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, 
kremy do twarzy i ciała, maści do celów kosmetycznych, 
maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, masła 
do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczka kosmetyczne, 
mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli, my-
dła i żele, naturalne olejki eteryczne, nielecznicze peelin-
gi do twarzy, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze 
preparaty do masażu, nielecznicze serum do skóry, nie-
medyczne preparaty do kąpieli, odżywki do paznokci, od-
żywki do ust, odżywki do włosów, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki naturalne do celów kosmetycznych, oliwki 
do kąpieli, otręby ryżowe do wygładzania skóry [arai-nuka], 
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pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciw-
działania świeceniu się skóry, peelingi złuszczające do ce-
lów kosmetycznych, perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, pianki [kosmetyki], płyny do włosów i ciała, popiół 
wulkaniczny do czyszczenia, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli i pod 
prysznic, preparaty do wybielania, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do wło-
sów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do ujędrniania 
biustu, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepa-
raty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, prepara-
ty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, 
preparaty złuszczające do użytku kosmetycznego, pro-
dukty powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciw-
słoneczne do ust [kosmetyki], produkty z mydła, proszki 
do kąpieli, puder dla niemowląt, puder do makijażu, pudry 
do włosów, pumeks, serum do celów kosmetycznych, sole 
do kąpieli, spraye do ciała, spraye do utrwalania makijażu, 
środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intym-
nej, nielecznicze, suche szampony, szampon, szampony 
do ciała, szminki w kremie do ust, tłuszcze do celów ko-
smetycznych, toniki [kosmetyki], woda kwiatowa, woda 
lawendowa, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, 
wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do użytku kosmetycz-
nego, zestawy kosmetyków, zioła do kąpieli, 16 torby pa-
pierowe, torby na zakupy, torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego, 18 kosmetyczki (niewyposażone), torby na za-
kupy wielokrotnego użytku, tekstylne torby na zakupy, 
21 kosmetyczki [wyposażone], 35 usługi sprzedaży deta-
licznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: aerozole do od-
świeżania i oczyszczania skóry, atomizery wody mineral-
nej do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosme-
tycznych, biały puder kosmetyczny do twarzy, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki 
nawilżone do celów higienicznych i kosmetycznych, dez-
odoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, esencje do pielęgnacji 
skóry, kamień ałun [środek ściągający], kamienie do wygła-
dzania stóp, kompresy na oczy do celów kosmetycznych, 
koncentraty nawilżające [kosmetyki], korund granulowany, 
korund [materiał ścierny], kosmetyczne pudry do twarzy, 
kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki blokujące promie-
niowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki nielecz-
nicze i preparaty toaletowe, kosmetyki do brwi, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do ust, kosmetyki do włosów, kostki mydła do czyszcze-
nia do użytku domowego, kremy do twarzy i ciała, maści 
do celów kosmetycznych, maseczki do twarzy i ciała, ma-
seczki do włosów, masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mus do pielęgnacji skóry, musują-
ca piana do kąpieli, mydła i żele, naturalne olejki eterycz-
ne, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze perełki 
do kąpieli, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze 
serum do skóry, niemedyczne preparaty do kąpieli, od-
żywki do paznokci, odżywki do ust, odżywki do włosów, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, oliwki do kąpieli, otręby ryżowe do wygła-
dzania skóry [arai-nuka], pasta kosmetyczna do nakładania 
na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, pe-
elingi złuszczające do celów kosmetycznych, perfumowa-
ne kosmetyki w aerozolu do ciała, pianki [kosmetyki], płyny 
do włosów i ciała, popiół wulkaniczny do czyszczenia, pre-
paraty do demakijażu, preparaty do depilacji i golenia, pre-

paraty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do wybielania, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, prepa-
raty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty ko-
smetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, preparaty kosmetyczne o działaniu wy-
szczuplającym, preparaty kosmetyczne powstrzymujące 
odrastanie owłosienia, preparaty złuszczające do użytku 
kosmetycznego, produkty powlekające usta [kosmetyki], 
produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty 
z mydła, proszki do kąpieli, puder dla niemowląt, puder 
do makijażu, pudry do włosów, pumeks, serum do celów 
kosmetycznych, sole do kąpieli, spraye do ciała, spraye 
do utrwalania makijażu, środek do mycia rąk, środki czysz-
czące do higieny intymnej, nielecznicze, suche szampony, 
szampon, szampony do ciała, szminki w kremie do ust, 
tłuszcze do celów kosmetycznych, toniki [kosmetyki], 
woda kwiatowa, woda lawendowa, wodorosty do zastoso-
wań w kosmetologii, wody mineralne w sprayu do celów 
kosmetycznych, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele 
do użytku kosmetycznego, zestawy kosmetyków, zioła 
do kąpieli, torby papierowe, torby na zakupy, torby na za-
kupy z tworzywa sztucznego, kosmetyczki (niewyposażo-
ne), torby na zakupy wielokrotnego użytku, tekstylne torby 
na zakupy, kosmetyczki [wyposażone], 44 usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi spa, usługi 
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko 
[spa], doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, do-
radztwo dotyczące kosmetyków, gabinety pielęgnacji skó-
ry, konsultacje dotyczące kosmetyków, świadczenie usług 
przez salony piękności.

(210) 481660 (220) 2018 01 22
(731) TURN FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalonka
(540) TURN FIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.01, 
26.11.13, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.24, 05.01.03, 05.01.05, 
05.01.16, 05.03.13, 26.01.01, 26.05.04, 26.05.06

(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma 
[periodyki], książki, 30 batony zbożowe, chipsy [produkty 
zbożowe], muesli, płatki kukurydziane, produkty spożywcze 
na bazie owsa, przekąski na bazie zbóż, wysokoproteino-
we batoniki zbożowe, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], 
41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], 
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie ko-
lokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych [nie do pobrania].
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(210) 481661 (220) 2018 01 29
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) QUARTZ SHAMPOO
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające 
podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty za-
pobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty 
czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, 
felg, preparaty konserwujące do elementów skórzanych po-
jazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania 
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, my-
cia i polerowania pojazdów.

(210) 481662 (220) 2018 01 29
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) SHAMPOOQUARTZ
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające 
podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty za-
pobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty 
czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, 
felg, preparaty konserwujące do elementów skórzanych po-
jazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania 
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, my-
cia i polerowania pojazdów.

(210) 481663 (220) 2018 01 29
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) BLEEDING RIM
(510), (511) 1 chemiczne środki konserwujące do użytku jako 
inhibitory korozji w układach wydechowych samochodów, 
substancje chemiczne do opon w celu zahamowania wy-
dostawania się powietrza, obniżenia temperatury obręczy, 
zapobiegania rdzewienia kół i obręczy oraz konserwacji we-
wnętrznej wykładziny opon, 2 woski antykorozyjne, powłoki, 
uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, 
preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 
3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, 
wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do elementów 
skórzanych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi my-
cia, odświeżania oraz renowacji lakieru samochodów, usługi 
czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.

(210) 481664 (220) 2018 01 29
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) SPRAYQUARTZ
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające 
podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty za-
pobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty 
czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, 
felg, preparaty konserwujące do elementów skórzanych po-
jazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania 
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, my-
cia i polerowania pojazdów.

(210) 481665 (220) 2018 01 29
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) BLEEDING WHEEL
(510), (511) 1 chemiczne środki konserwujące do użytku jako 
inhibitory korozji w układach wydechowych samochodów, 
substancje chemiczne do opon w celu zahamowania wy-

dostawania się powietrza, obniżenia temperatury obręczy, 
zapobiegania rdzewienia kół i obręczy oraz konserwacji we-
wnętrznej wykładziny opon, 2 woski antykorozyjne, powłoki, 
uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, 
preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 
3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, 
wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do elementów 
skórzanych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi my-
cia, odświeżania oraz renowacji lakieru samochodów, usługi 
czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.

(210) 481666 (220) 2018 01 29
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) QUARTZ SPRAY
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające 
podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty za-
pobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty 
czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, 
felg, preparaty konserwujące do elementów skórzanych po-
jazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania 
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, my-
cia i polerowania pojazdów.

(210) 481667 (220) 2018 01 29
(731) KOTALA JUSTYNA, Kalety
(540) MONSIDE
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, 35 rachunkowość, księ-
gowość i audyt, 36 ubezpieczenia.

(210) 481673 (220) 2018 01 29
(731) ARANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ABM enjoy the silence

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.08, 26.11.21

(510), (511) 17 taśmy butylowe, alubutyl, mieszanka gumowa, 
pianka kauczukowa, regenerat gumowy, granulat gumowy.

(210) 481675 (220) 2018 01 29
(731) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz
(540) KAMAGRA
(510), (511) 5 preparaty do ułatwiania stosunków seksu-
alnych, kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksu-
alną u mężczyzn, medyczne i farmaceutyczne preparaty 
do leczenia dysfunkcji seksualnych, medyczne i farmaceu-
tyczne preparaty zapobiegające powstawaniu dysfunkcji 
seksualnych.

(210) 481677 (220) 2018 01 29
(731) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
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(540) OVULOMED max KADEFARM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, suplementy-diety, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia so-
czewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, 
preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży 
towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, 
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mi-
neralne dodatki do żywności, suplementy-diety, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia so-
czewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, 
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe 
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami 
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pocho-
dzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami 
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe 
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyj-
ne) jako polepszacze smaku żywności.

(210) 481685 (220) 2018 01 29
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) 

(531) 26.03.07, 26.03.23, 26.13.25
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów nieme-
talowych, 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nierucho-
mościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów 
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospo-
darowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania 
targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych 
w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbani-
styki, architektury i technologii w tych dziedzinach, wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, reklama, 
promocja i marketing w zakresie nieruchomości w tym rów-
nież prowadzone on-line, prowadzenie badań rynkowych 

dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów loka-
lowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zago-
spodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dzie-
dzinie nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży gruntów, 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie 
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekono-
micznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie eko-
nomiczno - organizacyjnym planowania inwestycji budow-
lanej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 
rachunkowość, księgowość, 36 usługi w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, 
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowa-
nia i zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa 
w tym zakresie, usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieru-
chomości, usługi wyceny finansowej nieruchomości, usługi 
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót 
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych 
i inżynierskich, usługi opracowywania koncepcji użytkowa-
nia nieruchomości, usługi zarządzania sprawami finansowy-
mi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usłu-
gi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych 
z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi 
wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieru-
chomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszka-
niowego, 37 budownictwo, prowadzenie działalności dewe-
loperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych, nie-
mieszkalnych, budowli, usługi wykończeniowe lokali w tym 
tzw. wykończenie pod klucz, usługi wykończeniowe budyn-
ków, naprawy i konserwacje obiektów budowlano - mieszka-
niowych, roboty ziemne, roboty wodno - inżynieryjne, wy-
konywanie dróg, mostów i nawierzchni, nadzór budowlany, 
rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych, informacja 
budowlana, usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, 
technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, koordynacja 
wykonawstwa budowlanego, doradztwo w dziedzinie pro-
jektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie pro-
jektowania wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie 
budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania 
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów ar-
chitektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i po-
miarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych 
oraz pomiarów powykonawczych dotyczących inwestycji, 
44 projektowanie krajobrazowe, usługi w zakresie: ogrodnic-
twa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawni-
ków, ogrodów i terenów zielonych.

(210) 481686 (220) 2018 01 29
(731) BIOTRADE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Turośń Kościelna

(540) BioTrade DYSTRYBUCJA BIOMASY
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 26.13.25
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, bry-
kiety z torfu [paliwo], paliwo w postaci brykietów, drewno 
opałowe.

(210) 481688 (220) 2018 01 29
(731) SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bednary

(540) POWER STAGE BEDNARY
(510), (511) 41 amatorska impreza sportowa.

(210) 481692 (220) 2018 01 29
(731) PEPLAK JOANNA, Warszawa
(540) JP Studio

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 44 usługi w zakresie makijażu permanentnego.

(210) 481693 (220) 2018 01 29
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) 

(531) 03.15.99, 29.01.15, 21.03.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, w tym w szczególności: reklama, dystrybucja mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, 
maskotek, zawieszek), organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, materiały reklamowe, plakaty reklamowe, reklama 
radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów ulotek, 
prospektów druków, próbek), reklama billboardowa, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników rekla-
mowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, reklama telewizyjna, usługi marketingowe, 
41 edukacja, rozrywka i sport, w szczególności usługi sporto-
we i w zakresie fitnessu, w tym w szczególności: informacje 
na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów zimowych, 

kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka 
w zakresie sportu, obozy sportowe, obozy sportowe - or-
ganizowanie, organizacja imprez i konkursów sportowych, 
organizacja turniejów sportowych, organizowanie i pro-
wadzenie szkolnych zawodów sportowych, organizowanie 
i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie zajęć 
sportowych i zawodów sportowych, prowadzenie zawodów 
sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezer-
wacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia 
w zakresie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do narciarstwa, udostępnianie obiektów 
i sprzętu narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, 
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi rekreacyj-
ne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkolenio-
we w dziedzinie narciarstwa usługi szkoleniowe w zakresie 
sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w za-
kresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi 
w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie szkoleń 
i rekreacji, wynajem sprzętu snowboardowego, wynajem 
sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe i re-
kreacyjne, zawody sportowe - organizowanie, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie 
zajęć sportowych, nauczanie trening i instruktaż sportowy, 
nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie 
sportowe, szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzi-
nie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie in-
struktażu sportowego.

(210) 481694 (220) 2018 01 29
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) 

(531) 03.05.05, 21.03.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, w tym w szczególności: reklama, dystrybucja mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, 
maskotek, zawieszek), organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, materiały reklamowe, plakaty reklamowe, reklama 
radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów ulotek, 
prospektów druków, próbek), reklama billboardowa, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników rekla-
mowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, reklama telewizyjna, usługi marketingowe, 
41 edukacja, rozrywka i sport, w szczególności usługi sporto-
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we i w zakresie fitnessu, w tym w szczególności: informacje 
na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów zimowych, 
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka 
w zakresie sportu, obozy sportowe, obozy sportowe - or-
ganizowanie, organizacja imprez i konkursów sportowych, 
organizacja turniejów sportowych, organizowanie i pro-
wadzenie szkolnych zawodów sportowych, organizowanie 
i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie zajęć 
sportowych i zawodów sportowych, prowadzenie zawodów 
sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezer-
wacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia 
w zakresie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do narciarstwa, udostępnianie obiektów 
i sprzętu narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, 
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi rekreacyj-
ne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkolenio-
we w dziedzinie narciarstwa usługi szkoleniowe w zakresie 
sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w za-
kresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi 
w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie szkoleń 
i rekreacji, wynajem sprzętu snowboardowego, wynajem 
sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe i re-
kreacyjne, zawody sportowe - organizowanie, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie 
zajęć sportowych, nauczanie trening i instruktaż sportowy, 
nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie 
sportowe, szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzi-
nie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie in-
struktażu sportowego.

(210) 481696 (220) 2018 01 29
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) 

(531) 04.03.03, 21.03.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, w tym w szczególności: reklama, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, masko-
tek, zawieszek), organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
materiały reklamowe, plakaty reklamowe, reklama radiowa, 
reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, 

druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy 
prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla-
ma telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja, rozrywka 
i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
w tym w szczególności: informacje na temat sportu, instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące 
zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, obozy spor-
towe, obozy sportowe - organizowanie, organizacja imprez 
i konkursów sportowych, organizacja turniejów sportowych, 
organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sporto-
wych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, 
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie im-
prez sportowych, rezerwacja obiektów sportowych, szkolenia 
sportowe, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkoły nar-
ciarskie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sporto-
wych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnianie stoków 
narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania im-
prez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi 
rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi 
szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe 
w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trener-
skie w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, 
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie 
szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu snowboardowego, wy-
najem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sporto-
wych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, zawody sportowe - organizowanie, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie 
zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie 
sportowe, szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzinie 
narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi tre-
nerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie instruk-
tażu sportowego.

(210) 481697 (220) 2018 01 29
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) 

(531) 03.04.11, 21.03.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, w tym w szczególności: reklama, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, maskotek, 
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zawieszek), organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, materia-
ły reklamowe, plakaty reklamowe, reklama radiowa, reklama 
(rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, 
próbek), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy prasowe, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, reklama telewizyjna, 
usługi marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i sport, w szczegól-
ności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym w szczegól-
ności: informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów 
zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, na-
uczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, 
nauka w zakresie sportu, obozy sportowe, obozy sportowe 
- organizowanie, organizacja imprez i konkursów sportowych, 
organizacja turniejów sportowych, organizowanie i prowadze-
nie szkolnych zawodów sportowych, organizowanie i zarządza-
nie imprezami sportowymi, organizowanie zajęć sportowych 
i zawodów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, 
przeprowadzanie imprez sportowych, rezerwacja obiektów 
sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć 
sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, 
udostępnianie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie 
organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne doty-
czące sportu, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi 
sportowe, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi 
szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, 
usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji 
sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi 
w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu snowboardowe-
go, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów 
sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia spor-
towe i rekreacyjne, zawody sportowe - organizowanie, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie za-
jęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka 
jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, 
szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, 
usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakre-
sie zajęć sportowych, usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(210) 481698 (220) 2018 01 29
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) 

(531) 03.07.08, 21.03.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, w tym w szczególności: reklama, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, masko-

tek, zawieszek), organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
materiały reklamowe, plakaty reklamowe, reklama radiowa, 
reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, 
druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy 
prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla-
ma telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja, rozrywka 
i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
w tym w szczególności: informacje na temat sportu, instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące 
zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, obozy spor-
towe, obozy sportowe - organizowanie, organizacja imprez 
i konkursów sportowych, organizacja turniejów sportowych, 
organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sporto-
wych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, 
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie im-
prez sportowych, rezerwacja obiektów sportowych, szkolenia 
sportowe, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkoły nar-
ciarskie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sporto-
wych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnianie stoków 
narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania im-
prez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi 
rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi 
szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe 
w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trener-
skie w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, 
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie 
szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu snowboardowego, wy-
najem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sporto-
wych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, zawody sportowe - organizowanie, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie 
zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie 
sportowe, szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzinie 
narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi tre-
nerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie instruk-
tażu sportowego.

(210) 481702 (220) 2018 01 29
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) 



72 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT10/2018

(531) 04.03.11, 21.03.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, w tym w szczególności: reklama, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, masko-
tek, zawieszek), organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
materiały reklamowe, plakaty reklamowe, reklama radiowa, 
reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, 
druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy 
prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla-
ma telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja, rozrywka 
i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
w tym w szczególności: informacje na temat sportu, instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące 
zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, obozy spor-
towe, obozy sportowe - organizowanie, organizacja imprez 
i konkursów sportowych, organizacja turniejów sportowych, 
organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sporto-
wych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, 
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie im-
prez sportowych, rezerwacja obiektów sportowych, szkolenia 
sportowe, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkoły nar-
ciarskie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sporto-
wych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnianie stoków 
narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania im-
prez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi 
rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi 
szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe 
w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trener-
skie w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, 
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie 
szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu snowboardowego, wy-
najem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sporto-
wych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, zawody sportowe - organizowanie, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie 
zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie 
sportowe, szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzinie 
narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi tre-
nerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie instruk-
tażu sportowego.

(210) 481703 (220) 2018 01 29
(731) FLORENCJA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Gatto Bello

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż żwirków, karmy i legowisk dla 
zwierząt.

(210) 481704 (220) 2018 01 29
(731) FLORENCJA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Amici Belli

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż wyposażenia zwierzęcego.

(210) 481706 (220) 2018 01 29
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) A archicom

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów nieme-
talowych, 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub  
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nierucho-
mościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów 
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospo-
darowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania 
targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych 
w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbani-
styki, architektury i technologii w tych dziedzinach, wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, reklama, 
promocja i marketing w zakresie nieruchomości w tym rów-
nież prowadzone online, prowadzenie badań rynkowych do-
tyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodaro-
wania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowa-
dzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży gruntów, 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie 
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekono-
micznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie eko-
nomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budow-
lanej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 
rachunkowość, księgowość, 36 usługi w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych  
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, 
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowa-
nia i zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa 
w tym zakresie, usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieru-
chomości, usługi wyceny finansowej nieruchomości, usługi 
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót 
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych 
i inżynierskich, usługi opracowywania koncepcji użytkowa-
nia nieruchomości, usługi zarządzania sprawami finansowy-
mi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usłu-
gi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych 
z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi 
wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieru-
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chomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszka-
niowego, 37 budownictwo, prowadzenie działalności dewe-
loperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i  nadzór nad 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych, nie-
mieszkalnych, budowli, usługi wykończeniowe lokali w tym 
tzw. wykończenie pod klucz, usługi wykończeniowe budyn-
ków, naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszka-
niowych, roboty ziemne, roboty wodno-inżynieryjne, wy-
konywanie dróg, mostów i nawierzchni, nadzór budowlany, 
rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych, informacja 
budowlana, usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, 
technologii oraz wystroju i  dekoracji wnętrz, koordynacja 
wykonawstwa budowlanego, doradztwo w dziedzinie pro-
jektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie pro-
jektowania wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie 
budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania 
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów ar-
chitektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i po-
miarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych 
oraz pomiarów powykonawczych dotyczących inwestycji, 
44 projektowanie krajobrazowe, usługi w zakresie: ogrodnic-
twa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawni-
ków, ogrodów i terenów zielonych.

(210) 481715 (220) 2018 01 29
(731) HERACLIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LA FÉE

(531) 04.05.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 krem przeciwzmarszczkowy, kremy kosme-
tyczne, kremy odżywcze, kremy do twarzy, kremy na dzień, 
kremy na noc, kremy do ciała, kremy do skóry, kremy do twa-
rzy [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, perfumy, ko-
smetyki, kosmetyki kolorowe.

(210) 481717 (220) 2018 01 30
(731) SONIA DRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) NONSTOPCOMICS

(531) 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 książki dźwiękowe, książki audio, książki elek-
troniczne do pobrania, książki zapisane na płytach i innych 
nośnikach elektronicznych, książki w formacie cyfrowym 
do pobrania z Internetu, 16 książki, komiksy, książki edukacyj-
ne, książki dla dzieci, książki z dziedziny gier i grania, książki 
kucharskie, czasopisma, plakaty z papieru lub kartonu, na-
klejki, albumy na naklejki, 41 usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektro-
nicznych książek i czasopism w Internecie.

(210) 481718 (220) 2018 01 30
(731) SONIA DRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) post FACTUM

(531) 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 książki dźwiękowe, książki audio, książki 
elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach 
i innych nośnikach elektronicznych, książki w formacie 
cyfrowym do pobrania z Internetu, 16 książki, komiksy, 
książki edukacyjne, książki dla dzieci, książki z dziedziny 
gier i grania, książki kucharskie, czasopisma, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, naklejki, albumy na naklejki, 41 usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wy-
dawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie.

(210) 481721 (220) 2018 01 30
(731) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PNEUMODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, 
produkty medyczne.

(210) 481736 (220) 2018 01 30
(731) MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) R r Konferencja Rynek Reklamy w Polsce

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, reklama 
i marketing, marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, organizacja i przeprowadzenie 
imprez reklamowych.
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(210) 481738 (220) 2018 01 30
(731) TANZYNA VIOLETTA PERFECT SECRET, Racibórz
(540) Perfect Secret

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 udzielanie informacji związanych z trenin-
giem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej 
online, usługi w zakresie treningu fizycznego, doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], usługi w zakresie treningu 
sprawności fizycznej, usługi treningowe siłowe i poprawiają-
ce kondycję, udostępnianie informacji dotyczących trenin-
gu fitness za pomocą portalu on-line, szkolenia sportowe, 
szkolenia zawodników sportowych, 44 konsultacje medycz-
ne, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, 
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi spa, ba-
danie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, ocena kontroli wagi.

(210) 481742 (220) 2018 01 30
(731) STOWARZYSZENIE MOTOCYKLIŚCI WHITE ARROWS, 

Chlebnia
(540) 

(531) 03.07.01, 03.07.02, 15.07.01, 15.07.20, 24.01.05, 24.01.09, 
29.01.15

(510), (511) 41 dostarczanie informacji dotyczących spor-
tów motorowych, dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności sportowych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa dro-
gowego, instruktaż w zakresie wyścigów motocyklowych, 
kultura fizyczna, organizacja imprez sportowych, organizacja 
zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizo-
wanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie konkursów sportowych, organizowanie raj-
dów motocyklowych, organizowanie szkoleń sportowych, 
organizowanie turniejów sportowych, organizowanie wy-
ścigów motocyklowych, prowadzenie imprez sportowych 
na żywo, szkolenia sportowe, szkolenie z jazdy na motocy-
klu, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, 
usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi 
klubów sportowych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, zapewnianie obiektów sportowych 
do zawodów motocyklowych.

(210) 481751 (220) 2018 01 30
(731) TAWO E.T. RUCIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Tawo

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 40 hafciarstwo komputerowe i tkactwo 
komputerowe.

(210) 481752 (220) 2018 01 30
(731) GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom
(540) iCLEAN TECH

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 sprężone powietrze, produkty chemiczne 
przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, 
mechaniki precyzyjnej.

(210) 481753 (220) 2018 01 30
(731) CENTRUM SPORTU I REKREACJI STREFA RUCHU 

W KSIĄŻENICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Książenice

(540) Strefa Ruchu Książenice

(531) 02.07.12, 02.07.23, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, gimnastyka [instruktaż], chronome-
traż imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruk-
taże, usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji], kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kultura 
fizyczna, nauczanie, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsz-
tatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
nizowanie, obsługa i prowadzenie zjazdów, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć 
[rozrywka], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, organizowanie zawodów sportowych, prowadze-
nie zajęć fitness, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, publikowanie książek, sprawdziany edukacyjne, wy-
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najmowanie stadionów, udostępnianie obiektów i urządzeń 
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi dys-
trybucji biletów |rozrywka], usługi komponowania układu 
graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, 
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie 
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wynajmowanie stadionów, informacje o wypoczynku, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], 
organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 44 fi-
zjoterapia, fizykoterapia, usługi klinik medycznych, manicure, 
masaż, salony piękności, porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, usługi sauny, usługi solarium, usługi terapeu-
tyczne, usługi wizażystów.

(210) 481758 (220) 2018 01 30
(731) REJCH MARCIN PIOTR SWENSKA POWERHOUSE, 

Szczecin
(540) SWENSKA POWERHOUSE

(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 maszyny budowlane.

(210) 481764 (220) 2018 01 30
(731) CZERNY JOANNA ANIELA WRÓŻKA CESARIA,  

Ruda Śląska
(540) WRÓŻKA CESARIA

(531) 11.03.01, 23.01.01, 23.01.25, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 45 usługi z zakresu wróżenia z kart Tarota, usługi 
z zakresu wróżenia z kart Lenormand, poradnictwo w zakre-
sie numerologii i Run, poradnictwo i wsparcie duchowe, kon-
sultacje w zakresie znaków zodiaku, usługi z zakresu przepo-
wiadania przyszłości, udzielanie porad duchowych poprzez 
media elektroniczne, tworzenie horoskopów.

(210) 481775 (220) 2018 01 30
(731) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-

PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK SPÓŁKA JAWNA, 
Poznań

(540) TRANUJCIE Z NAMI
(510), (511) 5 tran.

(210) 481811 (220) 2018 01 31
(731) ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) ZWOLTEX POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW OD 1946 R.

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.09, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 24 tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki, ręcz-
niki frotte, ręczniki kuchenne, ręczniki łazienkowe, ręczniki 
do rąk, ręczniki do twarzy, ręczniki plażowe, prześcieradła 
kąpielowe (ręczniki), materiał ręcznikowy, 35 usługi handlu 
detalicznego w zakresie ręczników, usługi handlu hurtowe-
go w zakresie ręczników.

(210) 481814 (220) 2018 01 31
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) LAKCIDOLAC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higie-
niczne do celów medycznych, dietetyczna żywność oraz 
substancje przystosowane do celów medycznych, probio-
tyki (suplementy), suplementy diety dla ludzi, probiotyczne 
preparaty bakteryjne do użytku medycznego.

(210) 481817 (220) 2018 01 31
(731) MYŚKÓW MACIEJ, Lwówek Śląski
(540) OXYGENE

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe: 
szkoły narciarskie, instruktaż w zakresie sportów zimowych, 
nauka jazdy na nartach, organizacja imprez i konkursów 
sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizo-
wanie zajęć sportowych i zawodów sportowych.

(210) 481818 (220) 2018 01 31
(731) WASILEWSKI KRYSTIAN TREND NAVIGATOR, Płock
(540) KRÓWKA Toffina
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(531) 03.04.02, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 pomadki [cukierki].

(210) 481860 (220) 2018 02 01
 (310) 542321 (320) 2017 08 04 (330) SE
(731) The Absolut Company Aktiebolag, Sztokholm, SE
(540) ÅHUS AKVAVIT CARAWAY, FENNEL, ROSEMARY, 

LEMON & SEVILLE ORANGE PEEL MADE IN SWEDEN 
IN THE VILLAGE OF ÅHUS , AQUAVIT SPICES, HERBS 
AND TRADITIONAL PURE GRAIN SPIRIT HAVE BEEN 
DISTILLED FOR HUNDREDS OF YEARS. TODAY WE 
MAKE THIS UNIQUE AQUAVIT IN OUR DISTILLERY 
BUILT IN 1906. SWEDISH AQUAVIT ÅHUS DISTILLERY 
SINCE 1906

(531) 25.01.15, 27.05.01, 25.12.01, 29.01.13
(510), (511) 33 akwawit.

(210) 481881 (220) 2018 02 02
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bakoma START & GO

(531) 05.07.02, 05.07.06, 05.07.09, 05.07.13, 05.07.18, 07.05.01, 
08.03.25, 26.03.01, 26.03.16, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne 
lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na ba-
zie mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, da-
nia i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, 
owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, 
produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogur-
towe z owocami, przekąski z owoców, przekąski na bazie 
warzyw, produkty spożywcze wzbogacone witaminami, 
minerałami i proteinami, białko do celów kulinarnych, pre-
paraty wysokoproteinowe, w tym koncentraty i substancje 
odżywcze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi 
i aminokwasami, proteinowe batony bogate w składniki 
odżywcze, 30 budynie, puddingi, kleiki spożywcze na bazie 
mleka, preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, 
w tym koncentraty i substancje odżywcze węglowodanowe 
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwa-
sami, nie do celów medycznych, gotowe do spożycia batony 
z ziaren, batony zbożowe, batony energetyczne, wysokopro-
teinowe batony zbożowe, batony z zawartością mleka albu-
minowego, owsa i ryżu, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, 
chrupki zbożowe, kasza z ziarna pszennego, płatki owsiane 
z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), ar-
tykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, mieszan-
ki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszo-
nych owoców, kasze spożywcze, kasza manna, otręby, płatki 
zbożowe, chipsy zbożowe, muesli, desery z muesli, przekąski 
wytwarzane z muesli: preparaty zbożowe.

(210) 481883 (220) 2018 02 02
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bakoma MEN

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub 
z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mle-
ka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, dania i desery go-
towe, mrożone i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, 
owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, produkty mleczne 
z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami, prze-
kąski z owoców, przekąski na bazie warzyw, produkty spożyw-
cze wzbogacone witaminami, minerałami i proteinami, białko 
do celów kulinarnych, preparaty wysokoproteinowe, w tym 
koncentraty i substancje odżywcze wzbogacone witamina-
mi, solami mineralnymi i aminokwasami, proteinowe batony 
bogate w składniki odżywcze, 30 budynie, puddingi, kleiki 
spożywcze na bazie mleka, preparaty węglowodanowe i wy-
sokoenergetyczne, w tym koncentraty i substancje odżywcze 
węglowodanowe wzbogacone witaminami, solami mine-
ralnymi i aminokwasami, nie do celów medycznych, gotowe 
do spożycia batony z ziaren, batony zbożowe, batony energe-
tyczne, wysokoproteinowe batony zbożowe, batony z zawar-
tością mleka albuminowego, owsa i ryżu, chrupki z pełnego 
ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, kasza z ziarna pszennego, 
płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców 



Nr  ZT10/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 77

(granola), artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, 
mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i su-
szonych owoców, kasze spożywcze, kasza manna, otręby, płat-
ki zbożowe, chipsy zbożowe, muesli, desery z muesli, przekąski 
wytwarzane z muesli, preparaty zbożowe.

(210) 481886 (220) 2018 02 02
(731) STANKIEWICZ ŁUKASZ FIRMA HANDLOWA 

FILTERTECHNIK, Grudziądz
(540) Warma service

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia 
do opiekania i pieczenia, urządzenia do ogrzewania, urządzenia 
do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne do statków, światła 
pozycyjne do łodzi, filtry do wody, podgrzewacze wody, pod-
grzewacze olejowe, podgrzewacze powietrza, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, instalacje do oczyszczania ścieków, zbiorniki 
do oczyszczania ścieków, urządzenia i instalacje do odprowa-
dzania ścieków, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, apara-
tura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urzą-
dzeń oraz rur wodnych i gazowych, 37 wyposażanie statków 
morskich, instalacja elementów wewnętrznych statków, napra-
wa i konserwacja statków, przebudowa, renowacja i naprawa 
jachtów i łodzi, usługi stoczniowe, budownictwo okrętowe.

(210) 481887 (220) 2018 02 02
(731) STANKIEWICZ ŁUKASZ FIRMA HANDLOWA 

FILTERTECHNIK, Grudziądz
(540) WARMA
(510), (511) 11 urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia 
do opiekania i pieczenia, urządzenia do ogrzewania, urządzenia 
do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne do statków, światła 
pozycyjne do łodzi, filtry do wody, podgrzewacze wody, pod-
grzewacze olejowe, podgrzewacze powietrza, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, instalacje do oczyszczania ścieków, zbiorniki 
do oczyszczania ścieków, urządzenia i instalacje do odprowa-
dzania ścieków, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, apara-
tura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urzą-
dzeń oraz rur wodnych i gazowych, 37 wyposażanie statków 
morskich, instalacja elementów wewnętrznych statków, napra-
wa i konserwacja statków, przebudowa, renowacja i naprawa 
jachtów i łodzi, usługi stoczniowe, budownictwo okrętowe.

(210) 481939 (220) 2018 02 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa
(540) Energa Basket Liga

(531) 21.03.01, 27.05.01, 26.11.13, 24.15.13, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe.

(210) 481942 (220) 2018 02 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa
(540) Energa Basket Liga Kobiet

(531) 21.03.01, 24.15.13, 26.11.13, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe.

(210) 481956 (220) 2018 02 05
(731) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ULTRA HUMUS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 1 azotowe nawozy, bakteriologia (preparaty 
stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie) inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki dla 
rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciw pasożytom], gleba próchniczna, 
humusowe pokrycia dla roślin, kultury organizmów inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, nasiona (środki 
ochrony), nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawoże-
nia gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty 
do użyźniania gleby, preparaty z mikroelementami dla roślin, 
35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, badania rynku, detaliczny handel (oferowanie 
w mediach produktów dla podmiotów z branży rolniczej 
i ogrodniczej), doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, konsumen-
ci (handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
z zakresu branży rolnej i ogrodniczej w punktach informacji 
konsumenckiej), organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, prezentowanie w mediach produk-
tów rolnych i ogrodniczych dla celów sprzedaży detalicznej, 
targi organizowane w celach handlowych lub reklamowych, 
udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich (za-
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robkowe zarządzanie w zakresie), zapewnienie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi 
doradcze w rolnictwie), 44 nawozy i inne preparaty chemicz-
ne stosowane w rolnictwie (rozsiewane z powietrza lub z po-
wierzchni ziemi), ogrodnictwo.

(210) 481957 (220) 2018 02 05
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) CREATIVE CRAFT

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 42 usługi projektowania, wzornictwo przemysłowe.

(210) 481961 (220) 2018 02 05
(731) SZCZERBOWICZ SEBASTIAN P.P.H.U. LUCKYMOTION, 

Gdańsk
(540) luckymotion

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież (koszulki t-shirt, bluzy, spodnie).

(210) 481962 (220) 2018 02 05
(731) IGLOOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) IGLOOCAR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody przeznaczone do przewozu to-
warów, samochody specjalistyczne - chłodnie, samochody 
- nadwozia - chłodnie, samochody - nadwozia - furgony.

(210) 481965 (220) 2018 02 05
(731) POLIFARB KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA, Kalisz
(540) BETOBOND
(510), (511) 2 farby, barwniki, lakiery.

(210) 481973 (220) 2018 02 05
(731) SIELAWA ANNA SIELAWKA, Pasłęk
(540) POGOTOWIE PROCENTOWE
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów z napojami alkoho-
lowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi 
w tym wyroby tytoniowe i wyroby cukiernicze, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sieci kompu-
terowej, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów 
handlowych.

(210) 482123 (220) 2018 02 07
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) FUNNY EGG
(510), (511) 30 czekolada, cukierki w czekoladzie, praliny, 
bombonierki jako słodycze, czekoladki, wyroby z czekolady, 
pianki w czekoladzie, kremy czekoladowe do smarowania, 
batony w czekoladzie, batony z nadzieniem w czekoladzie, 
słodycze czekoladowe, ciastka, herbatniki, wyroby cukierni-
cze, galaretki owocowe w czekoladzie jako słodycze.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1

1 468119, 471866, 477505, 477849, 480637, 480645, 481149, 481663, 481665, 481752, 481956

2 468119, 481661, 481662, 481663, 481664, 481665, 481666, 481965

3 457425, 474627, 479353, 479826, 479907, 480343, 480418, 481313, 481461, 481659, 481661, 481662, 481663, 
481664, 481665, 481666, 481715

4 477505, 479907, 480007, 481143, 481686

5 457425, 474627, 476224, 476321, 477870, 478124, 479712, 479826, 479907, 480142, 480283, 480343, 481461, 
481464, 481465, 481478, 481479, 481480, 481481, 481605, 481675, 481677, 481721, 481775, 481814

6 465136, 471866, 477505, 479308, 480891

7 471866, 477505, 480130, 480921, 480929, 481586, 481758

8 471866, 479907, 481374

9 472686, 472915, 476213, 477574, 477813, 477816, 479054, 479182, 479183, 479397, 479907, 480195, 480274, 
480390, 480395, 480405, 480606, 480622, 480875, 480907, 480951, 481229, 481243, 481246, 481370, 481371, 
481372, 481373, 481467, 481521, 481613, 481717, 481718

10 474627, 479826, 481464, 481465

11 476228, 477505, 480616, 480875, 481611, 481667, 481886, 481887

12 477651, 477813, 477816, 480390, 481583, 481962

13 481374

16 474772, 477987, 477989, 478001, 478004, 478012, 478014, 478386, 479182, 479183, 479883, 479907, 480198, 
480200, 480395, 480571, 480738, 480921, 480929, 481009, 481222, 481229, 481314, 481315, 481467, 481659, 
481660, 481717, 481718

17 465136, 474772, 477651, 480959, 481587, 481673

18 479182, 479183, 479353, 480481, 481229, 481280, 481300, 481659

19 465136, 468119, 480007, 480770, 480959, 481685, 481706

20 481645, 481646, 481647, 481648, 481649, 481650, 481651, 481652, 481653, 481654

21 479907, 481659

24 479907, 481811

25 472915, 477987, 477989, 478001, 478004, 478012, 478014, 478195, 479182, 479183, 479353, 480481, 480618, 
481229, 481280, 481300, 481374, 481583, 481961

27 474824

28 478195, 479182, 479183, 479718, 481229, 481370, 481371, 481372, 481373, 481939, 481942

29 476321, 477979, 477980, 477981, 478731, 479910, 480225, 480227, 480248, 480251, 480253, 480399, 481315, 
481585, 481881, 481883

30 476321, 478731, 479910, 479929, 480021, 480248, 480419, 480762, 481315, 481442, 481485, 481486, 481585, 
481660, 481818, 481881, 481883, 482123

31 478731, 479095, 479909, 479910, 480563, 481315, 481491

32 478272, 478731, 480036, 480037, 480038, 480752, 481229, 481315, 481442

33 472686, 477846, 477847, 478731, 480101, 480102, 480104, 480752, 481295, 481860
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35 464039, 465136, 468185, 470208, 472481, 472484, 472686, 473725, 474772, 477505, 477681, 477813, 477816, 
477861, 478002, 478195, 478386, 478474, 478705, 478990, 479044, 479182, 479183, 479397, 479718, 479826, 
479830, 479898, 479929, 480007, 480080, 480130, 480195, 480198, 480200, 480225, 480227, 480256, 480386, 
480387, 480390, 480395, 480399, 480419, 480606, 480618, 480622, 480738, 480770, 480781, 480824, 480921, 
480929, 481010, 481160, 481208, 481222, 481229, 481314, 481315, 481443, 481521, 481613, 481659, 481667, 
481677, 481685, 481693, 481694, 481696, 481697, 481698, 481702, 481703, 481704, 481706, 481736, 481811, 
481939, 481942, 481956, 481957, 481973

36 470208, 472481, 472484, 477681, 478474, 478705, 479054, 479397, 480395, 480509, 480875, 481222, 481656, 
481667, 481685, 481706

37 465136, 472481, 472484, 477505, 477813, 477816, 478474, 478705, 479054, 479397, 480256, 480390, 480509, 
480824, 480875, 480959, 481477, 481521, 481661, 481662, 481663, 481664, 481665, 481666, 481685, 481706, 
481886, 481887

38 476168, 477505, 479044, 479054, 479397, 479829, 480198, 480200, 480386, 480387, 480738, 480875

39 471866, 477505, 477681, 480007, 480395, 480738, 480781, 480891, 481077, 481222, 481467, 481485, 481486, 
481583

40 477505, 479151, 479308, 480875, 480891, 480921, 480929, 481160, 481467, 481751

41 464659, 468185, 472686, 475159, 477681, 477719, 478294, 478386, 478474, 479054, 479182, 479183, 479397, 
479883, 479898, 480198, 480200, 480225, 480227, 480395, 480399, 480738, 480838, 480907, 481160, 481222, 
481229, 481370, 481371, 481372, 481373, 481374, 481467, 481636, 481660, 481688, 481693, 481694, 481696, 
481697, 481698, 481702, 481717, 481718, 481738, 481742, 481753, 481817, 481939, 481942

42 474824, 477505, 477813, 477816, 478474, 478705, 479044, 479054, 479397, 479830, 480386, 480387, 480390, 
480509, 480875, 481243, 481246, 481521, 481685, 481706, 481957

43 457002, 473725, 478294, 478990, 479898, 479929, 480021, 480261, 480394, 480419, 480843, 481222, 481416, 
481423, 481485, 481486

44 475159, 477798, 480475, 480563, 480606, 480622, 480804, 481222, 481491, 481496, 481497, 481659, 481685, 
481692, 481706, 481738, 481753, 481956

45 464659, 477813, 477816, 479054, 480080, 480875, 481482, 481521, 481764
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

 V VENATON 478012

# ŁÓDŹ 480738

SOKOŁÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY MEAT  
BAR WIEPRZOWY 100% Z PAPRYKĄ  
CHIPOTLE WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA 13,5 g  
W JEDNYM BATONIE 27% dziennego  
zapotrzebowania OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ  
TŁUSZCZU I SOLI BEZ DODATKU  
GLUTAMINIANU SODU I FOSFORANÓW 477980

A archicom 481706

A ARGOAERO 481583

ABM enjoy the silence 481673

AHUS AKVAVIT CARAWAY, FENNEL,  
ROSEMARY, LEMON & SEVILLE ORANGE PEEL  
MADE IN SWEDEN IN THE VILLAGE OF AHUS,  
AQUAVIT SPICES, HERBS AND TRADITIONAL  
PURE GRAIN SPIRIT HAVE BEEN DISTILLED  
FOR HUNDREDS OF YEARS. TODAY WE MAKE  
THIS UNIQUE AQUAVIT IN OUR DISTILLERY  
BUILT IN 1906. SWEDISH AQUAVIT AHUS  
DISTILLERY SINCE 1906 481860

Akademia Mózgu 475159

AloeNasin 478124

Amici Belli 481704

ANCONA 472484

andrea 481300

ANDREAS 481280

Arginilan 480283

ATROLAK 477870

AUCHENTOSHAN BARTENDER’S MALT 481295

Bakoma MEN 481883

Bakoma START & GO 481881

BALTIC PIPE PROJECT 477505

bank twarzy 481160

beksy 481229

BETOBOND 481965

Bieg Niepodległości Żagań 464659

BioTrade DYSTRYBUCJA BIOMASY 481686

BLEEDING RIM 481663

BLEEDING WHEEL 481665

CHEMOFLON 481587

chrupka kalarepka 457002

City Bike 472915

CREATIVE CRAFT 481957

CUK CENTRUM UBEZPIECZEŃ KINAS  
ROK ZAŁOŻENIA 1990 481656

CZAZ; mZAZ 477574

DONALD 479044

DRACULA 481491

DRAGON LEGENDS 481373

DRAGON 481648

DRAGON 481653

Dumni z tego, co nasze 481314

e Kamery 481613

ECOFIRE POLAND 481611

eko patrol GIG 481246

eko patrol 481243

ekologiczny papier toaletowy o zwiększonej  
gramaturze PAPIER TOALETOWY 2018 
kupując nasz papier chronisz środowisko WAH 481009

Energa Basket Liga Kobiet 481942

Energa Basket Liga 481939

eRka Wedding 481482

EyesOnRoad (EOR) 477816

FAPsafety+ 477813

feel FIT 481585

fenomen 457425

FIELDS OF BATTLE 481646

FIELDS OF BATTLE 481651

FIGL 477989

FORCLEVER 481605

FREZER ANTIFREEZE + COOLANT 481149

FUNDUSZ MIESZKAŃ NA WYNAJEM 478705

FUNNY EGG 482123

gafas 477798

Gatto Bello 481703

GLOBALTEX 478004

GO EKO 478731

GOLDEN GLOVES 478195

GONDOLA 481222

GÓRALECZKA Zakopiańska Góraleczka  
stworzona z pasji do natury oraz tradycji.  
Skomponowana z najnowszej jakości polskich  
owoców oraz krystalicznie czystej wody 480104

GÓRALSKA 480102

GRADI 478990

Grand Prix Farmacji 468185

Green orange 473725

GUMEX experts in rubber parts  
production since 1954... 477651

H+H BUDUJ Z ŁATWOŚCIĄ 471866

HEIKO 480616

HERKUS 481586

HOME ANIMAL 479909
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HOME EXCELLENT 479907

HOME FOOD 479910

HOTPOLY7 481371

iCLEAN TECH 481752

IGLOOCAR 481962

INFOGEO 480509

INVESTA 479308

IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA 480475

IVISEMID SR 479712

IZOFEMINA 481461

Jasnochówka 479898

Jordan Pokoje Gościnne 481423

JP Studio 481692

KACPEREK PielęgnacjaObuwia.pl 481208

KAMAGRA 481675

Karafka Carycy Vodka 477847

Karafka Lazurowa Vodka 477846

Katarzyna Gärtner MSZA BEATOWA  
Pan przyjacielem moim 480838

Ketoprex 481478

Ketoprexan 481479

KLINARYT 480959

Kraft 481313

KREDA granulat Premium Plus 480645

KRÓWKA Toffina 481818

KRUZER 480130

kviatec 476213

LA FÉE 481715

LACARO COFFEE 480762

LAKCIDOLAC 481814

LAMINO 468119

Leśny Dwór 478294

LEŻAŃSKI 480752

LF LENITIF 477987

Libero obuwie dla całej rodziny women men’s 479353

LONSYL 481443

LOREDANA 479929

luckymotion 481961

M.K. DREAM 478002

made in MAŁOPOLSKA 479182

made in MAŁOPOLSKA 479183

magicznakostka.pl 479718

MEGAMI SUSHI 480843

MikroBest 480195

Miss INFERNO 481372

moneteasy 480386

MONSIDE 481667

MONSTER 481645

MONSTER 481650

MPT NAM MOŻESZ ZAUFAĆ 480395

n.neat 478001

Nasza Pączkarnia od 1989 480021

NATURA MOŻE BYĆ Z NAS DUMNA 481315

NetCom 479054

NGC NEW GENERATION CONTROLLER 480405

NONSTOPCOMICS 481717

NOVO energia 481143

NoweUżywane best car selection 480781

NUGA MEDICAL 481010

Nutrevo 480343

ogród to też dom 479883

OKNOPLUS 481477

Olek i Ada 481467

ONTARGETUM 481374

ORAC 3000 480142

OVULOMED max KADEFARM 481677

OXYGENE 481817

Panaprex 481480

Panaprexan 481481

Perfect Secret 481738

PIKPAK 480481

PINAKOTEKA 481442

PINGWIN 472686

PLOMBA pod STEMPEL 480571

PNEUMODIET 481721

PODHALAŃSKA 480101

Pofyrlane owoce 480261

POGOTOWIE PROCENTOWE 481973

POLER-SPAW 480891

POLMETIAZ 476224

POSPAY 479397

post FACTUM 481718

POWER STAGE BEDNARY 481688

PRO WRAP MADE FOR PERFECTION 474772

PROMENADA 477681

PTYŚ napój gazowany  
o smaku pomarańczowym 478272

PUNTINI 480770

QUARTZ SHAMPOO 481661

QUARTZ SPRAY 481666

R r Konferencja Rynek Reklamy w Polsce 481736

RETINEA PHARMA 479826

roztoczańskie dymione  
z browaru zwierzyniec 480036

roztoczańskie pils warzone i rozlewane  
w browarze zwierzyniec 480037

RUDPOL SP. Z O.O. TERMOIZOLACJE 465136

RUNMASTERS 481636

SALSTHERA 480399

sensuali 480618

SHAMPOOQUARTZ 481662

SHOPLET 479830

SIN REELS 481370
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SLOVIANCA 481659

SMART FLOOR 480951

SOKOŁÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY  
MEAT BAR DROBIOWY 100% Z IMBIREM  
I LIMONKĄ WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA 13,5 g  
W JEDNYM BATONIE 27% dziennego  
zapotrzebowania OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ  
TŁUSZCZU I SOLI BEZ DODATKU  
GLUTAMINIANU SODU I FOSFORANÓW 477979

SOKOŁÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY  
MEAT BAR WOŁOWY 100% Z TRZEMA  
PIEPRZAMI WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA 13,5 g  
W JEDNYM BATONIE 27% dziennego  
zapotrzebowania OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ  
TŁUSZCZU I SOLI BEZ DODATKU  
GLUTAMINIANU SODU I FOSFORANÓW 477981

SOMATIK animal nutrition  
i zootechnical consulting 480563

sonopan 481521

SOVYA 480418

SPORT EXTREME 481649

Sport EXTREME 481654

SPRAYQUARTZ 481664

Strefa Ruchu Książenice 481753

Sunsara DALEKIE PODRÓŻE Z KLASĄ 481077

Suprol 477849

SWENSKA POWERHOUSE 481758

Sword 481647

SWORD 481652

Targi Edukacji Budowlanej 478474

Tawo 481751

TB 480875

TECA 480921

TECA 480929

TOP FIRMA  
Polecana przez klientów CERTYFIKAT 480080

TRANUJCIE Z NAMI 481775

TSARINA VICTORIA 480227

TURN FIT 481660

ULTRA HUMUS 481956

USM 479151

USP 474627

USPRINT 480824

VADO 474824

VENDO CENTER 470208

VENICCI 477861

veno3fort 476321

VICTORIA’S SALMON 480225

visent discover your wild side 478014

WAPNO granulat Premium Plus 480637

Warma service 481886

WARMA 481887

WASILCZYK MEDICAL CLINIC 481496

WASILCZYK MEDICAL CLINIC 481497

WIATR I WODA 480200

Willa Jordanówka 481416

WIND & WATER Warsaw International  
Boat Show 480198

windEX 480274

Wiosenny Przysmak  WŁOSZCZYZNA PASKI  
DOBRY WYBÓR NISKA CENA! 480251

Wiosenny Przysmak  
MIESZANKA 7-SKŁADNIKOWA  
DOBRY WYBÓR NISKA CENA! 480248

Wiosenny Przysmak  
ZUPA JARZYNOWA DOBRY WYBÓR  
NISKA CENA! 480253

WIŚNIOWE DOMY 472481

WOSEBA 5 minut tylko dla … 480419

WRÓŻKA CESARIA 481764

WSPIERAMY EMOCJE 478386

www.BYLINOWYRAJ.pl 479095

www.POKLATKOWO.pl  
warsztaty animacji filmowej 480907

WYPAS 100% VEGAN 480394

wyrób medyczny zenella MED 481464

YEMY LUNCH 479829

zamojskie warzone i rozlewane  
w browarze zwierzyniec 480038

zdrojowisko.pl 464039

Zenella 481465

ZEO 476228

ZiKO OPTYK 480606

ZiKO OPTYK 480622

ZIKSSON 480256

ZWOLTEX  
POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW OD 1946 R. 481811



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.

927713 EROL (2017 12 13) 3
1024377 EMALEC (2018 01 04) 37
1305828 (2018 01 16)

CFE: 24.17.10, 26.01.03, 29.01.14 38, 41
1331586 REDUCED SMELL (2016 08 17)

CFE: 01.15.11, 26.01.03 34
1342319 GALLUP (2018 01 30) 9, 16, 35, 41, 42
1388479 (2017 12 14)

CFE: 28.03 29
1388481 (2017 12 20)

CFE: 03.07.10 39
1388494 ATTRAPE-REVES (2017 11 14, 

2017 06 09)
3

1388529 DR. ALKASTONE (2017 09 05) 35
1388532 OsmoDry (2017 09 18) 11, 37
1388569 oui care (2017 11 10, 2017 05 15)

CFE: 02.09.01, 07.01.25, 
29.01.12

35, 37, 39, 41, 43, 
44, 45

1388570 TISSOT T-WAVE (2017 11 10, 
2017 05 10)

14

1388579 CatComfort (2017 11 17, 2017 09 21)
CFE: 01.15.23, 03.06.03, 29.01.12 5

1388594 Van Vorst (2018 01 12) 20
1388616 Enlan (2017 11 08)

CFE: 26.03.01, 27.05.01 8
1388620 YOYOSO (2017 11 20)

CFE: 27.05.01 3, 21, 35
1388622 RF (2017 11 20)

CFE: 05.05.20, 26.01.01, 26.13.25, 
27.05.22, 28.03.00

28

1388684 (2017 06 15)
CFE: 28.05.00, 29.01.11 1, 4, 16, 17, 19, 20, 24, 

35, 36, 37, 39, 41, 42
1388739 NOVABAY (2017 09 19, 2017 04 05) 1
1388780 BLUEROAD (2017 06 20)

CFE: 27.05.17 7, 9, 12, 35
1388802 #beautyADDICT (2017 11 14, 2017 05 17)

CFE: 24.17.25, 27.05.01 35, 41
1388887 Dienofem (2017 12 13) 5
1388888 Dienofemme (2017 12 13) 5
1388889 Dienomo (2017 12 13) 5
1388890 Dienofemin (2017 12 13) 5
1388891 Dienova (2017 12 15) 5
1388897 octmami (2017 12 11)

CFE: 27.05.01 25
1388967 Druchema (2017 08 11, 

2017 08 08)
1, 2, 3, 16

1388969 ALISIA (2017 08 03) 14
1388975 INTERMeD (2017 08 04, 2017 02 14)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 3, 5, 9, 10, 16, 35
1389053 Kaisiman (2017 11 22)

CFE: 27.05.03, 28.03.00 7
1389082 CASA VENERD (2017 11 17, 2017 10 27)

CFE: 07.01.03, 27.05.03, 29.01.15 33
1389089 CECHA (2017 12 05)

CFE: 27.05.01 1
1389094 nia (2017 12 12, 2017 11 30)

CFE: 27.05.01 3
1389157 Tori GLASS PRODUCTS (2017 11 22)

CFE: 27.05.10 21
1389176 (2017 12 11, 2017 06 20)

CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01 5, 16
1389177 (2017 12 11, 2017 06 20)

CFE: 05.03.11, 26.01.01 5, 16
1389178 (2017 12 11, 2017 06 20)

CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01 5, 16
1389179 (2017 12 11, 2017 06 20)

CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01 5, 16
1389180 (2017 12 11, 2017 06 20)

CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01 5, 16
1389181 (2017 12 11, 2017 08 29)

CFE: 05.03.11, 26.01.01 5, 16
1389182 BARS (2017 11 30) 9
1389183 TZAR DELICATES (2017 12 04, 

2017 11 02)
29, 35

1389207 HAUTE LIGE (2017 11 23, 2017 07 13) 33
1389253 (2017 11 24, 2017 05 24)

CFE: 26.01.06 3, 18, 25
1389284 (2017 12 08)

CFE: 28.03.00 31
1389309 (2017 07 19)

CFE: 14.03.01 21, 32, 33
1389318 Creadis (2017 10 03, 2017 05 31) 35, 42
1389321 Sun Smile (2017 09 19, 

2017 05 05)
5, 32, 35

1389354 RSC BasIS (2017 09 22)
CFE: 29.01.04 9

1389391 ECO GAS (2017 11 23)
CFE: 26.04.04, 29.01.13 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 

16, 18, 20, 21, 24, 25, 
28, 35, 36, 37

1389410 Unicum (2017 11 30)
CFE: 28.05.00 35
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1389433 Tchibo Aroma Protect 
(2017 12 19)

16, 30

1389486 OSMANLI KAHVECISI GIDA IÇECEK UNLU  
MAMÜLLER BAHARAT KURUYEMIŞ INŞAAT 
TICARET SANAYI ANONIM ŞIRKETI  
(2017 07 28)
CFE: 27.05.01 30, 43

1389496 SQA DAYS Software Quality Assurance Days 
(2017 08 01)
CFE: 24.17.20, 27.05.08, 29.01.12 35, 41, 42

1389517 TamTam (2017 11 25) 9, 38, 42

1389557 Safety-Heel (2017 09 05, 2017 07 19) 10
1389558 TOMAI WINE ESTATE MAGIC BIRD (2017 08 10, 

2017 02 23)
CFE: 03.07.07, 05.07.10, 17.01.17, 25.01.15, 
27.05.02, 27.07.23, 29.01.15

33

1389623 (2017 10 17)
CFE: 29.01.01 17, 19

1389662 Zezon (2017 12 05)
CFE: 26.01.18, 28.03.00 29, 30

1389711 Ceruclear (2017 11 23) 3, 5
1389712 HOLA BABY (2017 12 24) 43



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

21

1  1388684, 1388739, 1388967, 1389089 

2  1388967 

3  927713, 1388494, 1388620, 1388967, 1388975, 1389094, 1389253,
 1389711 

4  1388684, 1389391 

5  1388579, 1388887, 1388888, 1388889, 1388890, 1388891, 1388975,
 1389176, 1389177, 1389178, 1389179, 1389180, 1389181, 1389321,
 1389711 

6  1389391 

7  1388780, 1389053, 1389391 

8  1388616 

9  1342319, 1388780, 1388975, 1389182, 1389354, 1389391, 1389517 

10  1388975, 1389557 

11  1388532, 1389391 

12  1388780, 1389391 

14  1388570, 1388969, 1389391 

16  1342319, 1388684, 1388967, 1388975, 1389176, 1389177, 1389178,
 1389179, 1389180, 1389181, 1389391, 1389433 

17  1388684, 1389623 

18  1389253, 1389391 

19  1388684, 1389623 

20  1388594, 1388684, 1389391 

21  1388620, 1389157, 1389309, 1389391 

24  1388684, 1389391 

25  1388897, 1389253, 1389391 

28  1388622, 1389391 

29  1388479, 1389183, 1389662 

30  1389433, 1389486, 1389662 

31  1389284 

32  1389309, 1389321 

33  1389082, 1389207, 1389309, 1389558 

34  1331586 

35  1342319, 1388529, 1388569, 1388620, 1388684, 1388780, 1388802,
 1388975, 1389183, 1389318, 1389321, 1389391, 1389410, 1389496 

36  1388684, 1389391 

37  1024377, 1388532, 1388569, 1388684, 1389391 

38  1305828, 1389517 

39  1388481, 1388569, 1388684 

41  1305828, 1342319, 1388569, 1388684, 1388802, 1389496 

42  1342319, 1388684, 1389318, 1389496, 1389517 
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43  1388569, 1389486, 1389712 

44  1388569 

45  1388569



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.

459839 SPIN MASTER LTD.
2016 12 23 28

471799 GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 11 07 7

473805 Amazon Technologies, Inc.
2017 11 28 42

474678 Bayer Intellectual Property GmbH
2017 12 04 5

475415 PONIATOWSKI MARIUSZ;  
RUTKOWSKI ADAM
2017 12 18 43

477312 WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 01 09 35, 42

472725 Techtronic Industries GmbH
2018 01 15 7

477697 STUDZIŃSKI ARTUR ARBUZZ
2018 01 15 9, 42

477470 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
2018 02 02 16, 35, 36, 37, 39, 41, 

42, 44

475148 Australasian Conference Association Limited
2018 02 13 32

475134 AUSTRALASIAN CONFERENCE  
ASSOCIATION LIMITED
2018 02 13 32

472912 BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel
2018 02 13 5, 31

477488 BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 02 13 35, 41, 43

478239 P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 02 16 28

469146 L’Institut National de l’origine et de la Qualité
2018 02 15 33

478241 P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 02 19 28

476853 Beiersdorf AG
2018 02 20 3, 5



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.

1371113 New Balance Athletics, Inc.
2018 02 16 25, 35

1371976 ALOYS F. DORNBRACHT GMBH & CO KG
2018 02 16 11

1376242 MAGDIJ KRZYSZTOF ECOFLORES
2018 02 22 3, 37
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

01/2018 53 1379780
1379780 (2017 08 08)
CFE: 26.01.01, 26.04.09,            29, 37, 44 
26.07.05, 29.01.12 

Informacja ta  
nie powinna 
zostać 
opublikowana


